
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 2022/39
Caràcter: ordinària
Data: 8 de novembre de 2022
Horari: 10.10 a 10.20 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sr. Éric Plata Fernández regidor
Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Altres assistents:

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

Desenvolupament de la sessió:

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

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Conveni regulador de la subvenció prevista nominativament al pressupost 
del 2022 de l’Ajuntament de Ripollet, a favor del Centre d’Esplai Recreatiu, 
Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA), per a la realització i el cofinançament del 
Projecte esplai diari de l’any 2022.

3.2. Polítiques LGTBI:

3.2.1. Subvenció nominativa a favor de l’Observatori Contra l’Homofòbia, per a la 
realització i el cofinançament del projecte de l’any 2022 i la formalització del 
corresponent conveni.

3.2.2. Subvenció nominativa a favor de l’entitat Gais Positius, per a la realització 
i el cofinançament del projecte de l’any 2022 i la formalització del corresponent 
conveni.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
per a ús exclusiu (exp. 2022/6705).

4.2. Serveis Municipals i Municipalització:

4.2.1. Aprovació liquidació taxa any 2022, autorització provisional d’utilització 
de places d’aparcament municipal el Molí, ocupació de l’espai i serveis de les 
zones comunitàries del mercat municipal, com a zona de càrrega i descàrrega a 
Mercadona, SA.

4.2.2. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs 
contenciós administratiu, procediment abreujat 449/2022-F, Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona.

*****
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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. 2022/38, de 2 de 
novembre.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/1073, de 16 de juny, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de 
taxes de serveis del mercat municipal , corresponent al mes de març de 2022, 
per un import total de 12.714,16 €.

 2022/1252, de 15 de juliol, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de 
taxa de l’aparcament el Molí, corresponent al mes d’agost de l’any 2022, per 
un import total de 1905,00 €.

 2022/1254, de 10 de juliol, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de 
taxes de serveis del mercat municipal, corresponent al mes d’abril 2022, per 
un import total de 12.599,98 €.

 2022/1466, d’11 d’agost, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de taxes 
de serveis del mercat municipal, corresponent al mes de maig 2022, per un 
import total de 12.643,96 €.

 2022/1492, de 18 d’agost, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de 
taxa per l’ocupació de la via pública amb caixer automàtics, corresponent a 
l’anualitat de 2022, per un import total de 870,00 €.

 2022/1493, de 18 d’agost, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de 
taxa per l’ocupació de la via pública contenidor zona industrial, corresponent 
a l’anualitat de 2022, per un import total de 2.135,25 €.

 2022/1493, de 18 d’agost, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de 
taxa per l’ocupació de la via pública contenidor zona industrial, corresponent 
a l’anualitat de 2022, per un import total de 2.135,25 €.

 2022/1777, de 18 d’octubre, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de 
taxes de serveis del mercat municipal, corresponent al mes de juliol 2022, 
per un import total de 12.284,05 €.
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 2022/1835, de 24 d’octubre, pel qual es va aprovar la liquidació 
d’abonaments al poliesportiu municipal del mes de setembre de 2022, per 
un import total de 7.078,53 €.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Conveni regulador de la subvenció prevista nominativament al 
pressupost del 2022 de l’Ajuntament de Ripollet, a favor del Centre 
d’Esplai Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA), per a la 
realització i el cofinançament del Projecte esplai diari de l’any 2022.

Fets

1. D'acord amb l’article 25 apartat 1r de la LBRL, el municipi per a la gestió dels 
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències pot promoure tota 
classe d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

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

3. Dins de les formes d'activitats de les administracions públiques el foment 
de les activitats dels ciutadans, que són d'interès públic i/o social i 
complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, 
donat que en lloc de substituir l'acció lliure d'aquests coadjuva a que el 
mencionat àmbit de l'activitat romandrà en el sector privat, amb l'ajuda i la 
col·laboració de l'Administració en la seva consecució, d'acord amb la 
filosofia orientadora del nostre sistema constitucional.

4. Per fer efectiu el mencionat foment, la legislació pública local vigent en 
l'actualitat estableix mecanismes, entre els que resulta de fonamental 
importància la subvenció, instrumentada a través dels oportuns documents 
de Conveni, que suposa la participació de l’Ajuntament en el finançament 
d'activitats la iniciativa i organització dels quals són a càrrec dels particulars 
i/o entitats, sempre que aquestes activitats es puguin considerar d’interès 
públic.

5. La Gresca és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica pròpia que entre els seus objectius estatutaris es troba l’educació de 
nens i joves en el temps lliure, la protecció de la infància i de la joventut, 
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sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells nens i 
joves que es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o 
familiar o qualsevol tipus de discapacitat o mancança. Així mateix fomentar 
i facilitar un espai de reforç de l’àmbit escolar i treballar el temps lliure com 
un temps de participació, col·laboració i desenvolupament de les capacitats 
personal en el marc dels valors d’una societat progressista i democràtica.

6. Entre l’Ajuntament de Ripollet i la Gresca, existeix l’interès mutu de 
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter educatiu i social que 
pretenen afavorir el creixement i el desenvolupament dels infants i joves 
com a subjectes actius, constructius, crítics i lliures. Alhora potencien la 
construcció i el respecte. L’esplai diari de tarda consisteix en un espai 
d’educació en el lleure, amb caràcter de servei públic, fora de l’horari lectiu 
escolar, que ofereix activitats diàries, per tal de donar una resposta educativa 
global al lleure dels infants en temps extraescolar.

7. Els principals objectius d’aquest esplai són educar en el lleure, protegir la 
infància i prevenir l’exclusió social.

8. Són d’interès comú i de gran importància els valors que des de la Gresca i 
l’Ajuntament de Ripollet es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania 
de Ripollet, valors com ara la solidaritat, el civisme, els drets humans, 
l’atenció als col·lectius i persones més vulnerables, la cultura de la pau i la 
humanitat. A més a més, ambdues parts consideren que aquests valors 
esdevenen necessaris per enfortir els drets civils dels ciutadans de Ripollet.

9. L’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca que realitza la Gresca en aquesta 
vila, perquè és l’única entitat que pot desenvolupar un projecte educatiu 
social d’aquestes característiques i per aquest motiu es vol donar suport 
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració.

10. El pressupost municipal de l’exercici 2022, preveu l’atorgament d’una 
subvenció a l’entitat La Gresca, per un import de 35.000 €.

11. D’acord amb el que preveu l’Ordenança de les bases generals reguladores de 
les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, per part del Departament de 
Serveis Socials i valorat el projecte presentat pel Centre d’Esplai Grup 
Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (GRESCA) de Ripollet, amb 
una despesa prevista per a l’exercici 2022 de 63.002 €, s’ha iniciat les 
actuacions necessàries per a l’atorgament de la subvenció nominativa 
esmentada.
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12. L’activitat a subvencionar, així com la minuta del conveni a signar amb 
l’entitat, s’ajusta a l’Ordenança de les bases generals reguladores de les 
subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, així com a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

13. Per dur a terme l’esplai diari 2022, cal l’aprovació del conveni regulador entre 
la Gresca i l’Ajuntament de Ripollet següent:

“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA NOMINATIVAMENT 
AL PRESSUPOST DEL 2022 DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET A FAVOR DEL 
CENTRE D’ESPLAI RECREATIU, EDUCATIU, SOCIAL I ALTERNATIU 
(GRESCA), PER A LA REALITZACIÓ I EL COFINANÇAMENT DEL PROJECTE” 
ESPLAI DIARI DE L’ANY 2022”.

REUNITS

D’una banda, l’Il·lm. Sr. José M. Osuna López, amb domicili a aquests efectes 
al municipi de Ripollet, carrer Balmes, 2, actua en la seva qualitat d’alcalde 
de l’Ajuntament i en virtut de les competències que li són atorgada a l’article. 
21, apartat primer epígraf b) de la Llei reguladora de les bases de règim local 
–LRBR– així com l’article 53, apartat 1r epígraf a) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya –TRLMRLC–. Endavant 
l’Ajuntament.

D’una altra part la Sra. DADES PROTEGIDES, major d’edat, amb el NIF 
***4194**, qui ostenta el càrrec d’apoderada del Centre d’Esplai Grup 
Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (Gresca), amb NIF G61125449, i 
domicili al carrer Nostra Senyora dels Àngels, 15 de Ripollet, amb 
documentació acreditativa de ser apoderada que exhibeix i que manifesta, 
segueix vigent en l’actualitat. Endavant la Gresca.

Assistits per la secretària general de l'Ajuntament, senyora Helena Muñoz 
Amorós, qui dóna fe de l’acte d’acord amb el que preveuen els articles 92.bis 
a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb el 54.1.b) del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local; l’article 173 del Reial decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, i l’art. 3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel 
que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i 
obligar-se, i de comú acord.
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I. D'acord amb l’article 25 apartat 1r de la LBRL, el municipi per a la gestió 
dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències pot 
promoure tota classe d'activitats i prestar tots aquells serveis públics 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal.

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

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

IV. Que per fer efectiu el mencionat foment, la legislació pública local 
vigent en l'actualitat estableix mecanismes, entre els que resulta de 
fonamental importància la subvenció, instrumentada a través dels 
oportuns documents de Conveni, que suposa la participació de 
l’Ajuntament en el finançament d'activitats la iniciativa i organització 
dels quals són a càrrec dels particulars i/o entitats, sempre que aquestes 
activitats es puguin considerar d’interès públic.

V. Que la Gresca és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia, amb NIF G61125449.

VI. Que l'entitat ha estat creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de  18 
de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya i consta inscrita 
amb el número 18444 de la secció 1a del Registre de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya.

VII. Que la Gresca disposa d’uns Estatuts aprovats per resolució del director 
general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, el 29 de setembre de 2005 i, modificats en 
el 20 de febrer de 2018, núm. de registre 18444 de la secció 1a del 
Registre de Barcelona.
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VIII. Que entre els objectius estatutaris de LA GRESCA, article 3 dels Estatuts, 
es troba l’educació de nens i joves en el temps lliure, la protecció de la 
infància i de la joventut, sense discriminacions de cap mena i tenir 
especial atenció per aquells nens i joves que es troben en situació de 
marginació, problemàtica social i/o familiar o qualsevol tipus de 
discapacitat o mancança. Així mateix fomentar i facilitar un espai de 
reforç de l’àmbit escolar i treballar el temps lliure com un temps de 
participació, col·laboració i desenvolupament de les capacitats personal 
en el marc dels valors d’una societat progressista i democràtica.

IX. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i la Gresca existeix l’interès mutu 
de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter educatiu i social 
que pretenen afavorir el creixement i el desenvolupament dels infants 
i joves com a subjectes actius, constructius, crítics i lliures. Alhora 
potencien la construcció i el respecte. L’esplai diari de tarda consisteix 
en un espai d’educació en el lleure, amb caràcter de servei públic, fora 
de l’horari lectiu escolar, que ofereix activitats diàries, per tal de donar 
una resposta educativa global al lleure dels infants en temps 
extraescolar.

Els principals objectius d’aquest esplai són educar en el lleure, protegir 
la infància i prevenir l’exclusió social.

Les activitats que es desenvolupen estan integrades en la dinàmica 
comunitària del barri i reforcen la identitat amb el territori i 
garanteixen la complicitat i la interrelació associativa per no duplicar 
iniciatives.

X. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de la 
Gresca i l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la 
ciutadania de Ripollet, valors com ara la solidaritat, el civisme, els drets 
humans, l’atenció als col·lectius i persones mes vulnerables, la cultura 
de la pau i la humanitat. A més a més, ambdues parts consideren que 
aquests valors esdevenen necessaris per enfortir els drets civils dels 
ciutadans de Ripollet.

XI. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca que realitza la Gresca en 
aquesta vila perquè és l’única entitat que pot desenvolupar un projecte 
educatiu social d’aquestes característiques i per aquest motiu es vol 
donar suport mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’atorgament d’una subvenció nominativa.

L’Ajuntament de Ripollet, pretén fomentar determinats comportaments dels 
particulars, ja siguin en l’àmbit social, cultural o humanitari, considerats 
d’interès general. L’Ajuntament reconeix i valora el treball en l’àmbit social, 
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associatiu, comunitari i cultural que realitza la Gresca, beneficiària de la 
subvenció, pel seu servei a la comunitat afavorint el foment de la prevenció 
de la marginació, la integració de les persones, la promoció de la salut, el 
suport al professorat des de fora de l’escola i l’estimulació de la participació.

PACTES:

PRIMER.- Objecte.
L’objecte del present conveni és regular la concessió de la subvenció 
nominativa que l’Ajuntament de Ripollet preveu en el pressupost municipal 
de 2022, a favor del Centre d’Esplai Grup Recreatiu, Educatiu, Social, 
Cultural, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (Greca), la Gresca, destinada 
a contribuir al finançament de les activitats que s’emmarquen dins del 
“Projecte d’esplai diari 2022” i que es realitzen complementàriament a les 
competències i actuacions de la Corporació i em bases als següents eixos:

 Educació en el lleure: per afavorir l’educació integral dels infants es 
proporcionen un ampli ventall d’activitats lúdiques i esportives dins de 
l’àmbit de l’educació no formal on es fomenta el treball en grup per tal 
de poder encaminar al nen/a cap al seu desenvolupament psicosocial.

 Educació per la salut: es potencien els hàbits d’higiene i salut i es 
fomenta que les famílies disposin dels recursos necessaris per a cobrir 
les necessitats bàsiques de la salut i higiene dels seus fills i filles.

 Suport escolar: l’entitat té un projecte específic adreçat a l’ajuda escolar 
i amb objectiu de contribuir a l’èxit escolar i al desenvolupament de 
l’infant cap a la superació de la primera etapa formativa i tenir així les 
eines necessàries per a  poder superar també la secundària.

 Treball amb famílies: és essencial fer una tasca preventiva i educativa 
d’orientació i ajuda en el treball amb famílies enfortint els seus factors 
protectors per damunt dels de risc.

 Foment de les competències socials: cada grup treballa de forma 
transversal en les seves activitats de grup per assolir les competències 
socials i per garantir una qualitat en la vida dels infants.

 Projectes de ciutadania i dinamització comunitària: mitjançant 
aquests programes l’infant té l’oportunitat de promoure transformacions 
en el seu entorn proper, sentir-se útil i valorat i confiar en què els canvis 
sí són possibles. Les activitats estan dirigides a dinamitzar el barri.
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 Eixos transversals: totes les activitats pretenen també millorar les 
relacions interpersonals, fer prevenció de conflictes, integrar de forma 
positiva els infants i joves en el seu entorn, potencial els hàbits d’higiene 
i salut i reforçar en els infants i joves actituds assertives, la socialització 
i l’autoestima. A més, algunes d’aquestes activitats també tenen per 
objectiu reforçar els procés d’aprenentatge escolar afavorint la integració 
a l’escola ordinària i prevenir el fracàs escolar.

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

 Millorar l’eficiència de la gestió pública.
 Facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
 Contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla 
Estratègic de Subvencions 2022-2024 aquesta subvenció haurà de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
promocionar les entitats juvenils i del lleure educatiu de la ciutat en el 
desenvolupament dels seus projectes, fent palès el capital social i la vàlua 
que signifiquen per a la ciutat.

La col·laboració amb La Gresca ajudarà a millorar l’educació de nens i joves 
en el temps lliure, la protecció de la infància i la joventut, sense 
discriminacions de cap mena i en especial millorarà l’atenció per aquells nens 
i joves que es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o 
familiar o qualsevol tipus de discapacitat o mancança. També fomentarà i 
facilitarà un espai de reforç de l’àmbit escolar i es treballarà el temps lliure 
com un temps de participació, col·laboració i desenvolupament de les 
capacitats personal en el marc dels valors d’una societat progressista i 
democràtica.

TERCER.- Requisits de l’entitat beneficiària.
Per obtenir la condició de beneficiària, La Gresca haurà de complir amb els 
requisits següents:

a) No trobar-se sotmès dins de cap causa de prohibició contemplada a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb  la 
Seguretat Social i l’Ajuntament de Ripollet.

c) No trobar-se en cap procés de reintegrament de subvencions 
anteriorment atorgades per l’Ajuntament de Ripollet.
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d) No rebre altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa 
finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, que 
juntament amb la present subvenció superi el cost de l’activitat 
subvencionada.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà amb anterioritat a l’aprovació 
del present conveni a través d’una declaració responsable signada pel 
representant legal de l’Entitat.

QUART.- Obligacions de l’entitat beneficiària.
Són obligacions de La Gresca les que tot seguit s’indiquen:

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

b) Justificar davant de l'òrgan que concedeix la subvenció, el compliment 
dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el 
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, 
tal com s'indica a la clàusula onzena del present conveni.

c) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financin les mateixes activitats 
subvencionades.
Aquesta comunicació s'haurà d'efectuar tan aviat es conegui i, en tot 
cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i 
de control financer que pugui realitzar l’Ajuntament.

e) Acreditar, amb anterioritat de l'aprovació del present conveni, estar al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social en els termes previstos a la clàusula tercera.

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

g) Conservar els documents originals justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts durant un període de com a mínim quatre anys.

h) Adoptar les mesures de difusió que s’estableixen a la clàusula setena del 
present conveni.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits 
contemplats a l’article 37 de la LGS. Fer constar en el material o recursos 
utilitzats per a la difusió, si es donés el cas, que les activitats compten 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la 
subvenció.
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CINQUÈ.- Comissió de seguiment de l’execució del present conveni.
A fi de garantir el millor desplegament del conveni amb coordinació 
adequada de tots els aspectes derivats de la seva aplicació, es formarà una 
comissió de seguiment integrada per:

 El/la responsable dels Serveis Socials municipals o persona que delegui.
 L’apoderada de la Gresca, senyora DADES PROTEGIDES o persona que 

delegui.
 L’Educador Social, senyor DADES PROTEGIDES.

Aquesta comissió podrà elaborar informes i propostes per a la millora dels 
acords assolits en aquest conveni i presentarà una memòria anual que 
avaluarà la col·laboració establerta.

La comissió podrà resoldre els problemes d’interpretació i compliments que 
es puguin plantejar respecte el conveni quan ho sol·liciti qualsevol de les 
parts signants del conveni.

La comissió es reunirà un cop al trimestre, i quan ho sol·liciti qualsevol de 
les parts signants del conveni.

SISÈ.- Compatibilitat de la subvenció.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres 
administracions o ens públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons 
rebuts podrà superar el cost de l’activitat subvencionada.

SETÈ.- Mesures de difusió.
L’entitat farà constar la col·laboració de l’Ajuntament amb la fórmula “amb 
el suport de l’Ajuntament de Ripollet” i el logotip anagrama oficial de 
l’Ajuntament de Ripollet, d’acord amb els models tipogràfics de la corporació, 
en totes les activitats que siguin objecte de la subvenció, sempre que per la 
naturalesa de la despesa sigui possible (per exemple, documentació impresa, 
cartells, mitjans electrònics i audiovisuals, etc.).

VUITÈ.- Finançament de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció nominativa que l’Ajuntament atorga a La Gresca per 
a la realització del “Projecte esplai diari de l’any 2022”, és de (35.000 €), 
que representa un 55,55 % de l’import previst de les activitats del projecte 
presentat, el qual té un pressupost estimat de (63.002 €).

Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 301-
2312.48004 “Subvenció la Gresca accés lleure infància i adolescència en risc 
social” del Pressupost municipal de l’exercici 2022.
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NOVÈ.-Despeses subvencionables i no subvencionables.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable 
responen a la naturalesa del projecte subvencionat, que resultin necessàries 
pel compliment dels objectius i que es realitzin exclusivament durant el 
període d’execució del projecte subvencionat.

No es consideraran realitzades aquelles despeses, que sent subvencionables, 
no s’hagin pagat de forma efectiva abans de la finalització del període de 
justificació determinat en la clàusula onzena.

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

Les despeses seran subvencionables pels conceptes següents:

 Nòmines, del personal necessari per a l’execució del projecte.
 Despeses de material fungible necessari per a dur a terme el projecte.
 Contractacions de serveis per al desenvolupament del projecte.
 Despeses de difusió i publicitat.

No són despeses subvencionables les següents:

 Despeses d’inversió en materials o béns inventariables, és a dir, aquells 
que tinguin una vida útil més enllà d’un any, que poder ser susceptibles 
d’amortització i que no es consumeixen íntegrament dintre del període 
en el que s’executa l’activitat subvencionada;

 Els interessos deutors de comptes bancaris;
 Els interessos, recàrrecs i sancions que puguin imposar-se a l’entitat 

beneficiària, encara que tinguin relació amb l’activitat subvencionada;
 Les despeses de procediments judicials.

DESÈ.- Lliurament de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant dues bestretes:

1. Una bestreta primera del 50 % de l’import de la subvenció previst a la 
clàusula vuitena, que s’abonarà en un termini màxim de 30 dies hàbils 
des de la signatura del present conveni.

2. Una segona bestreta del 50,% restant que es lliurarà un cop finalitzat el 
projecte subvencionat i una vegada presentada la justificació, segons les 
indicacions del punt desè del conveni, que haurà d’estar aprovada per 
l’Ajuntament.

El lliurament del pagament es realitzarà mitjançant transferència  bancària 
d’acord amb les següents dades:
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Entitat: CENTRE D’ESPLAI RECREATIU, EDUCATIU, SOCIAL I ALTERNATIU 
(GRESCA)
NIF: G61125449
Entitat bancària: CAIXABANK
Compte bancari: Es77 2100 0119 8102 0096 0080

ONZÈ.- Termini i forma de justificació.
La justificació de l’aplicació dels fons rebuts i la consecució dels objectius 
previstos es presentarà a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament en un 
termini màxim de tres mesos des de la finalització de l’exercici 2022 és a 
dir, abans del 31 de març de 2023.

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

1. Memòria d’actuació justificativa, signada pel beneficiari o representant 
legal, indicant el compliment de les condicions imposades, les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts.
Aquesta memòria haurà d’incloure un annex gràfic que contingui una 
còpia de tota la documentació impresa i propaganda escrita i gràfica, 
derivada de l’execució del projecte subvencionat, que acrediti la difusió 
de la col·laboració amb l'Ajuntament, tal i com s'estableix a la clàusula 
setena. En cas contrari, l’entitat haurà de presentar una declaració 
responsable de no haver dut a terme cap despesa durant l’execució del 
projecte subvencionat que, degut a la seva naturalesa, pogués ser objecte 
de tal obligació.

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

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

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic 
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, d’aquelles despeses 
incorporades en la relació a la que es fa referència al punt anterior i 
l’acreditació de pagament corresponent.

c) Declaració responsable, signada pel representant legal de l’entitat, 
relativa a la inexistència d’altres subvencions o ajudes que hagin 
obtingut per la mateixa finalitat. En cas contrari, balanç econòmic 
del projecte subvencionat que inclogui una relació detallada de tots 
els ingressos, subvencions o ajudes que hagin finançat l’activitat, 
amb indicació de l’import i procedència.
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Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini 
establert, aquesta entitat podrà sol·licitar una pròrroga d’aquest. Aquesta 
sol·licitud haurà de fer-se per escrit, presentar-se abans que finalitzi el 
termini obligatori i en la mateixa hauran d’al·legar-se els motius que 
impedeixen presentar la justificació dins del termini previst. A la vista 
d’aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats, l’Ajuntament podrà 
concedir aquesta ampliació.

DOTZÈ.- Vigència del conveni.
La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener de 2022 al 31 de 
desembre de 2022.

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que 
s’hagi justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici 
dels procediments de reintegrament i dels procediments sancionadors 
aplicables

TRETZÈ.- Reintegrament de la subvenció.
La Gresca haurà de reintegrar a l'Ajuntament de Ripollet la part de la 
subvenció no justificada o no executada, si escau, juntament amb els 
interessos de demora corresponents.

També serà causa de reintegrament de la subvenció quan es detecti alguns 
dels supòsits recollits a l’article 44 de l’Ordenança general de les subvencions 
de l’Ajuntament de Ripollet i a l'article 37 de la LGS.

El procediment de reintegrament es regirà per l’Ordenança de les bases 
generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, per les 
disposicions generals en matèria de procediment administratiu establertes 
en el títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i el títol III de la  Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, sense perjudici de les especialitats contingudes en el títol II de 
la Llei general de subvencions.

De conformitat amb l’article 41 de la LGS, l’òrgan que concedeix és el 
competent per exigir al beneficiari el reintegrament de la subvenció, si escau, 
mitjançant la resolució del procediment oportú. El procediment s’iniciarà 
d’ofici i no a instància de part.

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

Codi Segur de Validació 50a8b1092fd44c0c8ad72a8cd280cdd7001

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

16
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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

QUINZÈ.- Causes de resolució.
El present conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes establertes 
legalment i, en concret:

 Mutu acord entre les parts.
 Per l’expiració del termini de vigència.
 Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts.
 Per decisió unilateral de qualsevol de les parts amb una antelació mínima 

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

descrites al present conveni.

SETZÈ.- Règim jurídic.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i no contractual amb submissió 
a la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions 
litigioses sorgides sobre el seu contingut i aplicació.

En allò no previst en les seves clàusules, el règim jurídic aplicable és 
l'establert per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa i per la resta de 
normativa de caràcter general i específic que li sigui d’aplicació per raó de la 
matèria. Supletòriament, s’aplicaran les normes del dret privat.

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

DIVUITÈ.- Protecció de dades.
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), i al 
que estableix 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, i en aquest sentit, 
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exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la 
realització de les activitats objecte del present Conveni en els termes que en 
ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades.

El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure 
totes les dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que 
consten en l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per 
tal de fer un ús de les mateixes i, si es cau, difondre-les emprant qualsevol 
canal d’informació, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 38/2018, de 
protecció de dades de caràcter personal i el nou Reglament general de 
protecció de dades (RGPD).

DINOVÈ. - Publicitat i transparència
De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
2019, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, el present conveni un cop signat, 
s’haurà de publicar als respectius portals de transparència, i per part de 
l’Ajuntament de Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del Portal de la transparència, i a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions.

Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves 
mútues obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova 
de conformitat, per duplicat, a data de signatura electrònica.”.

Fonaments de dret

1. L’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions 
d’Ajuntament de Ripollet, aprovada el 31 de març de 2022 i publicada al 
BOPB de 12 de juliol de 2022.

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

3. La Llei 39/20115, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

4. Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, sobre delegacions de 
competències.

El 28 de setembre de 2022, la cap de Serveis Socials, va emetre informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per 
reproduït literalment.

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

Codi Segur de Validació 50a8b1092fd44c0c8ad72a8cd280cdd7001

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

16
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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

ACORDS

1. Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor del Centre d’Esplai, 
Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (Gresca), amb NIF G61125449, per un 
import de 35.000 €, destinada a fer front a les despeses del Projecte esplai diari 
2022.

2. Aprovar el conveni per a l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor del 
Centre d’Esplai Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA), pel Projecte 
esplai diari 2022, facultant l’alcalde per a la seva signatura.

3. Autoritzar i disposar una despesa de 35.000 €, a favor de l’entitat Centre 
d’Esplai, Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA), amb NIF G61125449, 
en concepte d’una subvenció nominativa pel Projecte esplai diari de l’any 2022, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 301-2312-48004 “Subvenció GRESCA 
projecte Esplai”.

4. Reconèixer l’obligació per ’import de 17.500 €, a favor de l’entitat Centre 
d’Esplai, Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA), en concepte de la 
primera bestreta del 50 % de la subvenció nominativa prevista al Pressupost 
municipal de 2022.

3.2. Polítiques LGTBI:

3.2.1. Subvenció nominativa a favor de l’Observatori Contra l’Homofòbia, 
per a la realització i el cofinançament del projecte de l’any 2022 i la 
formalització del corresponent conveni.

Fets

1. D'acord amb l’article 25 apartat 1r de la LBRL, el municipi per a la gestió dels 
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències pot promoure tota 
classe d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

2. Per a la satisfacció dels interessos generals en els àmbits que es fa referència 
en l'apartat anterior, contribueix d'una manera fonamental la iniciativa 
privada, concretament, la d'aquelles entitats particulars les activitats de les 
quals són d'utilitat i/o d'interès públic i social, i que complementen els 
serveis prestats per aquesta Administració.
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3. Dins de les formes d'activitats de les administracions públiques el foment 
de les activitats dels ciutadans, que són d'interès públic i/o social i 
complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, 
donat que en lloc de substituir l'acció lliure d'aquests coadjuva a que el 
mencionat àmbit de l'activitat romandrà en el sector privat, amb l'ajuda i la 
col·laboració de l'Administració en la seva consecució, d'acord amb la 
filosofia orientadora del nostre sistema constitucional.

4. Per fer efectiu el mencionat foment, la legislació pública local vigent en 
l'actualitat estableix mecanismes, entre els que resulta de fonamental 
importància la subvenció, instrumentada a través dels oportuns documents 
de Conveni, que suposa la participació de l’Ajuntament en el finançament 
d'activitats la iniciativa i organització dels quals són a càrrec dels particulars 
i/o entitats, sempre que aquestes activitats es puguin considerar d’interès 
públic.

5. L’Observatori contra l’Homofòbia, és una entitat independent i sense ànim 
de lucre, amb personalitat jurídica pròpia que entre els seus objectius està 
ser una eina d’atenció integral i de vigilància dels drets de les persones LGTBI.

6. Entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Observatori contra l’Homofòbia, existeix 
l’interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats terme activitats 
adreçades a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, que permeti la lluita 
contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

7. Els principals objectius del projecte 2022 de l’Observatori contra l’Homofòbia 
són:

 Donar visibilitat a l’Observatori contra l’Homofòbia i oferir a la ciutadania 
de Ripollet la possibilitat de defensar els drets del col·lectiu LGTBI.

 Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia al 
municipi.

 Garantir que es respecti la Llei 11/2014 pels drets de les persones 
lesbianes, gais, transgèneres, bixexuals i intersexuals i per eradicar 
l’hofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 Oferir un servei d’atenció i acompanyament psicosocial i emocional a 
persones víctimes de LGTBI-fòbia.

 Realitzar assessorament legal i jurídic en temàtiques LGTBI i/o diversitat 
afectiva sexual i de gènere. Establir un espai per atendre situacions que 
vulneren l’expressió de la diversitat afectiva sexual i de gènere.

 Tractar amb els mitjans de comunicació i tenir cura sobre els que es diu 
i es publica sobre les víctimes per LGTBI-fòbia.
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8. Són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’Observatori 
contra l’Homofòbia i l’Ajuntament de Ripollet, es pretenen potenciar i 
difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors com ara la solidaritat, el 
civisme, els drets humans, l’atenció als col·lectius i persones més 
vulnerables, consecució d’una societat que rebutgi la discriminació i la 
desigualtat per raó d’orientació i/o identitat sexual. A més a més, ambdues 
parts consideren que aquests valors esdevenen necessaris per enfortir els 
drets civils dels ciutadans de Ripollet.

9. L’Ajuntament de Ripollet, reconeix la tasca que realitza la l’Observatori 
contra l’Homofòbia en aquesta vila, perquè és l’única entitat que pot 
desenvolupar aquest tipus de projecte i per aquest motiu es vol donar suport 
mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració.

10. El Pressupost municipal de l’exercici 2022, preveu l’atorgament d’una 
subvenció l’Observatori contra l’Homofòbia, per un import de 4.000 €.

11. D’acord amb el que preveu l’Ordenança de les bases generals reguladores de 
les subvencions d’Ajuntament de Ripollet, per part de la Regidoria de 
Polítiques LGTBI, i valorat el projecte presentat per l’Observatori contra 
l’Homofòbia, amb una despesa prevista per l’exercici 2022 de 4.000 €, s’ha 
iniciat les actuacions necessàries per a l’atorgament de la subvenció 
nominativa esmentada.

12. L’activitat a subvencionar, així com la minuta del conveni a signar amb 
l’entitat, s’ajusta a l’Ordenança de les bases generals reguladores de les 
subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, així com a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

13. Per dur a terme el projecte 2022, cal l’aprovació del conveni regulador 
següent, entre l’Observatori contra l’Homofòbia i l’Ajuntament de Ripollet:

CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA NOMINATIVAMENT 
AL PRESSUPOST DEL 2022 DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET A FAVOR DE 
L’OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA, PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS DE L’ANY 2022 I LA FORMALITZACIÓ DEL CORRESPONENT 
CONVENI”.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

REUNITS

D’una banda, l’Il·lm. Sr. José M. Osuna López, amb domicili a aquests efectes 
al municipi de Ripollet, carrer Balmes, 2, actua en la seva qualitat d’alcalde 
de l’Ajuntament i en virtut de les competències que li són atorgada a l’article. 
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21, apartat primer epígraf b) de la Llei reguladora de les bases de règim local 
–LRBRL– així com l’article 53, apartat 1er epígraf a) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya–TRLMRLC–. Endavant l’Ajuntament.

D’altra part, el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***3474**, com a president 
i actuant en representació de l’Observatori contra l’Homofòbia, associació 
sense afany de lucre inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya número 38227-J/1, 
amb NIF núm. G66584376 i domicili al carrer Comte Borrell, 22 de Barcelona 
(08015), en ús de les facultats que s’acrediten a l’acord pres en la reunió de 
la Junta Directiva de 27 de febrer de 2020. Endavant l’Entitat.

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

EXPOSEN

1. D’acord amb l’article 25 apartat 1er de la LBRL, el municipi per a la gestió 
dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències pot promoure 
tota classe d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions d ela comunitat 
veïnal.

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

3. Que dins de les formes d’activitats de les administracions públiques, el 
foment de les activitats dels ciutadans, que són d’interès públic i/o social 
i complementàries dels serveis municipals, és de fonamental 
importància, donat que en lloc de substituir l’acció lliure d’aquests 
coadjuva a què el mencionat àmbit de l’activitat romandrà en el sector 
privat, amb l’ajuda i la col·laboració de l’Administració en la seva 
consecució, d’acord amb la filosofia orientadora del nostre sistema 
constitucional.
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4. Que per fer efectiu el mencionat foment, la legislació pública local vigent 
en l’actualitat estableix mecanismes, entre els que resulta de fonamental 
importància la subvenció, instrumentada a través dels oportuns 
document de Conveni, que suposa la participació de l’Ajuntament en el 
finançament d’activitats la iniciativa i organització dels qual són a càrrec 
dels particular i/o entitats, sempre que aquestes activitats es puguin 
considerar d’interès públic.

5. Que l’OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA, és una entitat independent 
i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF 
G66584376.

6. Que aquesta entitat està inscrita amb el número 38227 al Registre de 
Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, de data 
02/12/2008.

7. Que entre els objectius de l’Observatori Contra l’Homofòbia, es troba 
donar visibilitat a l’Observatori contra l’Homofòbia i oferir a la ciutadania 
de Ripollet la possibilitat de defensar els drets del col·lectiu LGTBI, que 
permeti la lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia al municipi.

8. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Observatori contra l’Homofòbia 
existeix l’interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats 
adreçades a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, que permeti la 
lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

9. Que l’Observatori contra l’Homofòbia prioritzarà les seves actuacions, 
adreçades a la consecució dels seus objectius, continguts a la memòria 
justificativa.

10. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de 
l’Observatori contra l’Homofòbia i l’Ajuntament es pretenen potenciar i 
difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors com consecució d’una 
societat que rebutgi la discriminació i la desigualtat per raó d’orientació 
i/o identitat sexual.

11. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca, en aquesta vila, de 
l’Observatori Contra l’Homofòbia i considera que aquesta s’ha de recolzar 
per mitjà d’un Conveni de Col·laboració com a forma de suport establert 
a aquesta entitat, atès que cap altra entitat associació i/o entitat del 
municipi treballa en la lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia.
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L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la subvenció pretén fomentar 
determinats comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, 
cultural o humanitari, considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i 
valora el treball en l’àmbit social que realitza l’entitat beneficiària de la 
subvenció així com la seva voluntat de servia a la comunitat.

PACTES

Primer.- Objecte.
L’objecte del present conveni és regular la concessió de la subvenció 
nominativa que l’Ajuntament de Ripollet preveu en el Pressupost municipal 
de 2022, a favor de l’Observatori contra l’Homofòbia, destinada a contribuir 
al finançament de les despeses per al desenvolupament del projecte de l’any 
2022 durant l’any 2022, els eixos principal del qual són:

 Realitzar el servei d’atenció ciutadana com a punt d’informació respecte 
els drets de gais, lesbianes, persones trans, bisexuals i intersexuals i 
d’atenció de consultes i recepció d’incidències.

 Gestionar els diferents casos de LGTBI-fòbia arribats des de Ripollet, 
oferint el suport necessari a les persones que hagin patit discriminació 
d’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia.

 Fer l’anàlisi de les incidències per homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i 
transfòbia rebudes presencialment o per via telemàtica per les persones 
afectades o d’ofici, quan són detectades per altres vies, fent un estudi 
previ per concloure si realment els motius de la denúncia s’ajusten als 
paràmetres de LGTBI-fòbia. Un cop acceptada es passarà a 
l’assessorament jurídic. L’Observatori contra l’Homofòbia farà un 
seguiment de tot el cas des del principi fins a la conclusió final.

 Donar un servei d’atenció psicosocial mensual a l'Ajuntament de Ripollet 
a les persones agredides que no han superat o tenen problemes arran de 
l’agressió.

 Reunir-se dues vegades l’any a les oficines de la Regidoria de Polítiques 
LGTBI de l’Ajuntament de Ripollet, per fer el seguiment dels casos que 
arribin per homofòbia.

 En coordinació amb la Regidoria de Polítiques LGTBI i la Regidoria 
d’Educació, es compromet a programar activitats d’informació i 
sensibilització a les escoles de primària, de secundària i les AMPA, i a 
programar xerrades, exposicions i actes oberts per a la ciutadania, per la 
qual cosa presentarà anualment un programa d’actuacions amb la 
dotació econòmica del present conveni prevista a la clàusula desena.

 Servei d’assessorament legal i jurídic. Oficina de denúncies.

Segon.- Finalitat.
La signatura d’aquest conveni persegueix principalment les finalitats 
següents:
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 Millorar l’eficiència de la gestió pública.
 Facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
 Contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla 
estratègic de subvencions 2022-2024, aquestes subvencions hauran de 
fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat:

 Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de 
tracte i no discriminació.

 Promoció d’accions per a la lluita contra l’homofòbia, la lesbòfia, la 
transfòbia i la bifòbia.

La col·laboració amb l’Observatori Contra l’Homofòbia pot ajudar a:

 Defensar els drets del col·lectiu LGTBI, que permeti la lluita contra 
l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia.

 Gestionar els diferents casos de LGTBI-fòbia arribats des de Ripollet, 
oferint el suport necessari a les persones que hagin patit discriminació 
d’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia.

 Donar un servei d’atenció psicosocial mensual a l'Ajuntament de Ripollet 
a les persones agredides que no han superat o tenen problemes arran de 
l’agressió.

 Ajudar a tramitar les denúncies presentades pel col·lectiu LGTBI.
 Assessorar jurídicament i legalment al col·lectiu LGTBI.

Tercer.- Requisits de l’entitat beneficiària.
Per obtenir la condició de beneficiari, l’Observatori Contra l’Homofòbia haurà 
de complir amb els requisits següents:

 No trobar-se sotmès dins de cap causa de prohibició contemplada a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i l’Ajuntament de Ripollet.

 No trobar-se en cap procés de reintegrament de subvencions 
anteriorment atorgades per l’Ajuntament de Ripollet.

 No rebre alteres subvencions, ajudes, interessos o recursos per la mateix 
finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, que 
juntament amb la present subvenció superi el cost de l’activitat 
subvencionada.
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La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà amb anterioritat a l’aprovació 
del present conveni a través d’una declaració responsable signada pel 
representant legal de l’entitat, exceptuant el requisit b) que s’acreditarà a 
través de les certificacions expedides pels òrgans corresponents.

Quart.- Obligacions de l’entitat beneficiària.
Són obligacions de l’Observatori Contra l’Homofòbia les que tot seguit 
s’indiquen:

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

b) Justificar davant de l’òrgan que concedeix la subvenció el compliment 
dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el 
compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, 
tal com s’indica a la clàusula onzena del present conveni.

c) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financin les mateixes activitats 
subvencionades.
Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i 
de control financer que pugui realitzar l’Ajuntament.

e) Acreditar, amb anterioritat de l’aprovació del present conveni, estar al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social en el termes previstos a la clàusula III.

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

g) Conservar els documents originals justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts durant un període de com a mínim quatre anys.

h) Adoptar les mesures de difusió que s’estableixen a la clàusula setena del 
present conveni.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits 
contemplats a l’article 37 de la LGS. Fer constar en el material o recursos 
utilitzats per a la difusió, si es donés el cas, que les activitats compten 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la 
subvenció.
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Cinquè.- Comissió de seguiment de l’execució del present conveni.
A fi de garantir el millor desplegament del conveni amb la coordinació 
adequada de tots els aspectes derivats de la seva aplicació, es formarà una 
comissió integrada per:

 La coordinadora de Drets Socials.
 El/ la representant de l’Observatori contra l’Homofòbia, el senyor DADES 

PROTEGIDES.
 Un/a tècnic/a de Drets Social.

Aquesta comissió podrà elaborar informes i propostes per a la millora dels 
acords assolits en aquest conveni i presentarà una memòria anual que 
avaluarà la col·laboració establerta.

La comissió es reunirà un cop l’any, com a mínim, i quan ho sol·liciti 
qualsevol de les parts signants del conveni.

La comissió podrà resoldre els problemes d’interpretació i compliments que 
es puguin plantejar respecte el conveni quan ho sol·liciti qualsevol de les 
parts signants del conveni.

Sisè.- Compatibilitat de la subvenció.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres 
administracions o ens públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons 
rebuts podrà superar el cost de l’activitat subvencionada.

Setè.- Mesures de difusió.
L’Observatori contra l’Homofòbia farà constar la col·laboració de 
l’Ajuntament amb la fórmula “amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet” i 
el logotip anagrama oficial de l’Ajuntament de Ripollet, d’acord amb els 
models tipogràfics de la corporació, en totes les activitats que siguin objecte 
de la subvenció, sempre per la naturalesa de la despesa sigui possible (per 
exemple, documentació impresa, cartells, mitjans electrònics i audiovisuals, 
etc.).

Vuitè.- Finançament de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció nominativa que l’Ajuntament atorgada a 
l’Observatori contra l’Homofòbia per a la realització de les activitats de l’any 
2022, és de 4.000 €, que representa el 100 % de l’import previst de les 
activitats del projecte de 2022 presentat per l’ENTITAT, el qual té un 
pressupost de 4.000 €.
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Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 305-2314-
48002 “Subvenció Observatori Contra l’Homofòbia”, del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any 2022.

Novè.- Despeses subvencionables.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable 
responen a la naturalesa del projecte subvencionat, que resultin necessàries 
pel compliment dels objectius i que es realitzin exclusivament durant el 
període d’execució del projecte subvencionat.

No es consideren realitzades aquelles despeses, que sent subvencionables, 
no s’hagin pagat de forma efectiva abans de la finalització del període de 
justificació determinat en la clàusula onzena.

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

Les despeses seran subvencionables pel conceptes següents:

 Nòmines i Seguretat Social del personal necessari per a l’execució del 
projecte.

 Compra de material fungible i gràfic.

No són despeses subvencionables les següents:

 Despeses d’inversió en materials o béns inventariables, és a dir, aquells 
que tinguin una vida útil més enllà d’un any, que poder ser susceptibles 
d’amortització i que no es consumeixen íntegrament dintre del període 
en el que s’executa l’activitat subvencionada.

 Els interessos deutors de comptes bancaris.
 Els interessos, recàrrecs i sancions que puguin imposar-se a l’entitat 

beneficiària.
 Les despeses de procediments judicials.
 Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o 

compensació, ni els impostos sobre la renda.
 Les despeses efectuades que estiguin facturades amb data anterior a la 

data d’inici del projecte.

Desè.- Lliurament de la subvenció.
El lliurament de la subvenció es realitzarà mitjançant dues bestretes:
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1. Una bestreta primera del 50 % de l’import de la subvenció prevista en la 
clàusula vuitena que s’abonarà en un termini màxim de 30 dies hàbils 
des de la signatura del present conveni.

2. Una segona bestreta del 50 % restant que es lliurarà un cop finalitzat el 
projecte subvencionat i una vegada presentada la justificació, segons les 
indicacions del punt onzè del conveni, que haurà d’estar aprovada per 
l’Ajuntament.

El lliurament es farà mitjança transferència bancària al compte següent:

Entitat: L’OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA
NIF: G66584376
Nom de l’entitat bancària: CAIXABANK
Compte: ES0821003029782200591734

Onzè.- Termini i forma de justificació.
La justificació de l’aplicació dels fons rebuts i la consecució dels objectius 
previstos es presentarà a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament en un 
termini màxim de 3 meses des de la finalització de l’exercici 2022, és a dir, 
abans del 31 de març de 2023.

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

1. Memòria d’actuació justificativa, signada pel beneficiari o representant 
legal, indicant el compliment de les condicions imposades, les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts.
Aquesta memòria haurà d’incloure un annex gràfic que contingui un 
còpia de total a documentació impresa i propaganda escrita i gràfica, 
derivada de l’execució del projecte subvencionat, que acrediti la difusió 
de la col·laboració amb l’Ajuntament, tal i com s’estableix a la clàusula 
setena. En cas contrari, l’entitat haurà de presentar una declaració 
responsable de no haver dut a terme cap despeses durant l’execució del 
projecte subvencionat que, degut la seva naturalesa, pogués ser objecte 
de tal obligació.

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

 Relació classificada de les despeses del projecte subvencionat amb 
identificació del proveïdor o creditor i del document, l’import, la data 
d’emissió i la data de pagament. En cas d’haver desviacions respecte 
al pressupost inicial, aquestes hauran d’estar degudament 
explicades.
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 Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic 
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, originals o còpia 
compulsada, d’aquelles despeses incorporades en la relació a la que 
es fa referència al punt anterior i l’acreditació de pagament 
corresponent.

 La Declaració responsable, signada pel representant de l’ENTITAT, 
relativa a la inexistència d’altres subvencions o ajudes que hagin 
obtingut per la mateixa finalitat. En cas contrari, balanç econòmic 
del projecte subvencionat que inclogui una relació detallada de tots 
els ingressos, subvencions o ajudes que hagin finançat l’activitat, 
amb indicació de l’import i procedència.

Dotzè.- Vigència del conveni.
La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener de 2022 al 31 de 
desembre de 2022.

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que 
s’hagi justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici 
dels procediments de reintegrament i dels procediments sancionadors 
aplicables.

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

També serà causa de reintegrament de la subvenció quan es detecti alguns 
dels supòsits recollits a l’article 29 de l’Ordenança general de les subvencions 
de l’Ajuntament de Ripollet i a l’article 37 de la LGS.

El procediments de reintegrament es regirà per l’Ordenança de les bases 
generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, per les 
disposicions generals en matèria de procediment administratiu establertes 
al títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i el títol III de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost , de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, sense perjudici de les especialitats contingudes al títol II de la 
LGS.

De conformitat amb l’article 41 de la LGS, l’òrgan concedent és el competent 
per exigir al beneficiari el reintegrament de la subvenció, si es cau, 
mitjançant la resolució del procediment oportú. El procediment s’iniciarà 
d’ofici i no a instància de part.
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Catorzè.- Modificacions del convenis.
Les variacions de les condicions que no comportin modificacions substancials 
que facin necessària la formalització d’un nou conveni, s’incorporaran al text 
inicial mitjançant clàusula addicional. A falta de regulació expressa les 
modificacions substancial dels contingut requerirà l’acord unànime dels 
signants.

Quinzè.- Causes de resolució.
El present conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes establertes 
legalment i, en concret:

 Mutu acord entre les parts.
 Per l’expiració del termini de vigència.
 Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts.
 Per decisió unilateral de qualsevol de les parts amb una antelació mínima 

de dos mesos al moment previst del cessament de la col·laboració.
 Manca de finançament municipals per desenvolupar les actuacions 

descrites al pressent conveni.

Setzè.- Règim jurídic.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i no contractual amb submissió 
a la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions 
litigioses sorgides sobre el seu contingut i aplicació.

En allò no previst a les seves clàusules, el règim jurídic aplicable és l’establert 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa i per la resta de 
normativa de caràcter general i específic que li sigui d’aplicació per raó de la 
matèria. Supletòriament, s’aplicaran les normes del dret privat.

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

Divuitè.- Protecció de dades.
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia 
dels drets digitals, (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la lliure, circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE, i en aquest sentit, exclusivament es podran 
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tractar les dades personal facilitades per a la realització de les activitats 
objecte del present Conveni en el termes que en ell s’estableixen i d’acord 
amb les instruccions facilitades.

El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure 
totes les dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que 
consten en l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per 
tal de fer un ús de les mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol 
canal d’informació, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el nou Reglament 
general de protecció de dades (RGPD).

Dinovè.- Publicitat i transparència.
De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2015, de 29 de desembre de 
2019, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, el present conveni un cop signat, 
s’haurà de publicar als respectius portals de transparència, i per par de 
l’Ajuntament de Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del Portal de la transparència, i a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions.

Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves 
mútues obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova 
de conformitat.”.

Fonaments de dret

1. L’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovada el 31 de març de 2022 i publicada en el 
BOPB de 12 de juliol de 2022.

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

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

El 19 d’octubre de 2022, la coordinadora d’àmbit de Drets Socials, va emetre 
informe favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i es 
dóna per reproduït literalment.
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, el regidor delegat de 
Polítiques LGTBI , proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa, a favor del de l’Observatori 
contra l’Homofòbia, amb NIF G66584376, per un import de 4.000 €, destinada 
a fer front a les despeses del projecte de l’any 2022.

2. Aprovar el conveni per a l’atorgament d’una subvenció nominativa, a favor de 
l’Observatori contra l’Homofòbia, pel projecte de l’any 2022, facultant l’alcalde 
per a la seva signatura.

3. Autoritzar i disposar una despesa de 4.000 €, a favor de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, amb NIF G66584376, en concepte d’una subvenció nominativa pel 
projecte de l’any 2022, a càrrec de l’aplicació pressupostària 305-2314-48002 
“Subvenció Observatori Contra l’Homofòbia” del Pressupost vigent.

4. Reconèixer l’obligació per l’import de 2.000 €, a favor de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, en concepte de la primera bestreta del 50 % de la subvenció 
nominativa prevista al Pressupost municipal de 2022.

3.2.2. Subvenció nominativa a favor de l’entitat Gais Positius, per a la 
realització i el cofinançament del projecte de l’any 2022 i la formalització 
del corresponent conveni.

Fets

1. D'acord amb l’article 25 apartat 1r de la LBRL, el municipi per a la gestió dels 
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències pot promoure tota 
classe d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

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

3. Dins de les formes d'activitats de les administracions públiques el foment 
de les activitats dels ciutadans, que són d'interès públic i/o social i 
complementàries dels serveis municipals, és de fonamental importància, 
donat que en lloc de substituir l'acció lliure d'aquests coadjuva a que el 
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mencionat àmbit de l'activitat romandrà en el sector privat, amb l'ajuda i la 
col·laboració de l'Administració en la seva consecució, d'acord amb la 
filosofia orientadora del nostre sistema constitucional.

4. Per fer efectiu el mencionat foment, la legislació pública local vigent en 
l'actualitat estableix mecanismes, entre els que resulta de fonamental 
importància la subvenció, instrumentada a través dels oportuns documents 
de Conveni, que suposa la participació de l’Ajuntament en el finançament 
d'activitats la iniciativa i organització dels quals són a càrrec dels particulars 
i/o entitats, sempre que aquestes activitats es puguin considerar d’interès 
públic.

5. L’Associació Gais Positius, és una entitat independent i sense ànim de lucre, 
amb personalitat jurídica pròpia que entre els seus objectius està treballar 
per a la comunitat LGTBI donant resposta al VIH i la sida.

6. Entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Associació Gais Positius, existeix l’interès 
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats adreçades a promoure una 
resposta solidària al VIH i a la sida i a les infeccions de transmissió sexual 
(ITS), així com la lluita contra la discriminació de les persones seropositives, 
donar resposta a l’epidèmia, defensar i promoure els drets sexuals, facilitar 
l’apoderament del col·lectiu LGTBI a través d’estratègies preventives, oferir 
formació i informació per lluitar de forma contundent contra la LGTBI-fòbia 
i la serofòbia i treballar a través de la reducció de riscos associats al consum 
de drogues per al col·lectiu LGTBI al municipi.

7. Entre els principals objectius es troben donar visibilitat l’Associació Gais 
Positius, lluitar contra la discriminació de les persones seropositives, donar 
resposta a l’epidèmia, defensar i promoure els drets sexuals, facilitar 
l’apoderament del col·lectiu LGTBI, realitzar la prova ràpida del VIH, sífilis i 
hepatitis C, oferir informació i formació per lluitar de forma contundent 
contra la LGTBI-fòbia i la serofòbia al municipi.

8. Són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’Associació 
Gais Positius i l’Ajuntament de Ripollet es pretenen potenciar i difondre entre 
la ciutadania de Ripollet, valors com ara la solidaritat, el civisme, els drets 
humans i la consecució d’una societat que rebutgi la discriminació i la 
desigualtat per raó d’orientació i/o identitat sexual. A més a més, ambdues 
parts consideren que aquests valors esdevenen necessaris per enfortir els 
drets civils dels ciutadans de Ripollet.

9. L’Ajuntament de Ripollet, reconeix la tasca que realitza l’Associació Gais 
Positius en aquesta vila, perquè és l’única entitat que pot desenvolupar 
aquest tipus de projecte i, per aquest motiu es vol donar suport mitjançant 
la signatura d’un conveni de col·laboració.

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

Codi Segur de Validació 50a8b1092fd44c0c8ad72a8cd280cdd7001

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

16
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


10. El Pressupost municipal de l’exercici 2022, preveu l’atorgament d’una 
subvenció a l’Associació Gais Positius, per un import de 1.000 €.

11. D’acord amb el que preveu l’Ordenança de les bases generals reguladores de 
les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, per part de la Regidoria de 
Polítiques LGTBI i valorat el projecte presentat per Associació Gais Positius, 
amb una despesa prevista per la l’exercici 2022 de 1.000 €, s’ha iniciat les 
actuacions necessàries per a l’atorgament de la subvenció nominativa 
esmentada.

12. Que l’activitat a subvencionar, així com la minuta del conveni a signar amb 
l’entitat, s’ajusta a l’Ordenança de les bases generals reguladores de les 
subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, així com a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions.

13. Per dur a terme el projecte 2022, cal l’aprovació del conveni regulador 
següent, entre l’Associació Gais Positius i l’Ajuntament de Ripollet:

“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA NOMINATIVAMENT 
AL PRESSUPOST DEL 2022 DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET A FAVOR DE 
L’ASSOCIACIÓ GAIS POSITIUS PER A LA REALITZACIÓ I EL 
COFINANÇAMENT DEL PROJECTE DE L’ANY 2022.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

REUNITS

D’una part , Il·lm. Sr. José M. Osuna López , amb domicili a aquests efectes 
al municipi de Ripollet, carrer Balmes, 2, actua en la seva qualitat d’alcalde 
de l’Ajuntament i en virtut de les competències que li són atorgades a 
l’article, 21, apartat primer epígraf v) de la Llei reguladora de les bases de 
règim local –LRBRL– així com l’article 53, apartat 1r epígraf a) del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya –TRLMRLC–. Endavant 
l’Ajuntament.

D’altra part, el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***0700**, com a president 
i actuant en representació de l’Associació Gais Positius, associació sense 
afany de lucre declarada d’Utilitat Pública segons Ordre INT/1892/2012 
(20/07/2012) inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya número 16331B, grup, 2, secció 1a, 
(1995.03.06) amb NIF G60701000 i domicili al carrer Comte Borrell, 22 de 
Barcelona (08015), en ús de les facultats que s’acrediten a l’acord pres en la 
reunió de la Junta Directiva de 13 de gener de 2017.
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Assistits per la secretària de l’Ajuntament de Ripollet, la senyora Helena 
Muñoz Amorós, qui dóna fe de l’acte amb què preveuen els articles 92.bis a) 
de la Llei 7/1985, en relació amb el 54.1.b) del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local; l’article 173 del Reial decret 
2568/1986, de 29 de novembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i els 
articles 2a) i 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, del règim jurídic 
dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

EXPOSEN

1. D’acord amb l’article 25 apartat 1r de la LBRL, el municipi per a la gestió 
dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències pot promoure 
tota classe d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions d ela comunitat 
veïnal.

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

3. Que dins de les formes d’activitats de les administracions públiques, el 
foment de les activitats dels ciutadans, que són d’interès públic i/o social 
i complementàries dels serveis municipals, és de fonamental 
importància, donat que en lloc de substituir l’acció lliure d’aquests 
coadjuva a què el mencionat àmbit de l’activitat romandrà en el sector 
privat, amb l’ajuda i la col·laboració de l’Administració en la seva 
consecució, d’acord amb la filosofia orientadora del nostre sistema 
constitucional.

4. Que per fer efectiu el mencionat foment, la legislació pública local vigent 
en l’actualitat estableix mecanismes, entre els que resulta de fonamental 
importància la subvenció, instrumentada a través dels oportuns 
document de Conveni, que suposa la participació d’aquest Ajuntament 
en el finançament d’activitats la iniciativa i organització dels qual són a 
càrrec dels particular i/o entitats, sempre que aquestes activitats es 
puguin considerar d’interès públic.

5. Que l’ Associació Gais Positius, és una entitat independent i sense ànim 
de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF G60701000.
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6. Que aquesta entitat està inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya número 16331B, 
grup, 2, secció 1a, (1995.03.06).

7. Que entre els objectius de l’Associació Gais Positius, es troba treballar 
per a la comunitat LGTBI donant resposta al VIH i la sida des de l’any 
1994, amb un enfocament basat en drets.

8. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’ Associació Gais Positius existeix 
l’interès mutu de coordinar-se per dur a terme activitats adreçades a 
oferir a la ciutadania de Ripollet la possibilitat de promoure una resposta 
solidària al VIH i a la sida i ales infeccions de transmissió sexual (ITS), 
així com la lluita contra la discriminació de les persones seropositives, 
donar resposta a l’epidèmia, defensar i promoure els drets sexuals, 
facilitar l’apoderament del col·lectiu LGTBI a través d’estratègies 
preventives, oferir formació i informació per lluitar de forma contundent 
contra la LGTBI-fòbia i la serofòbia i treballar a través de la reducció de 
riscos associats al consum de drogues per la col·lectiu LGTBI al municipi.

9. Que l’Associació Gais Positius prioritzarà les seves actuacions, adreçades 
a la consecució dels seus objectius, continguts a la memòria justificativa.

10. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de Gais 
Positius i l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la 
ciutadania de Ripollet, valors com consecució d’una societat que rebutgi 
la discriminació i la desigualtat per raó i/o identitat sexual i de gènere, 
això com de les persones que viuen amb el VIH i la sida.

11. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca, en aquesta vila, de Gais 
Positius i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un Conveni 
de col·laboració com a forma de suport establert a aquesta entitat, atès 
que cap altra entitat associació i/o entitat del municipi treballa en la 
lluita contra LGTBI-fòbia i la serofòbia.

L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la subvenció pretén fomentar 
determinats comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, 
cultural o humanitari, considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i 
valora el treball en l’àmbit social que realitza l’entitat beneficiària de la 
subvenció així com la seva voluntat de servia a la comunitat.
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PACTES

Primer.- Objecte.
L’objecte del present conveni és regular la concessió de la subvenció 
nominativa que l’Ajuntament de Ripollet preveu en el pressupost municipal 
de 2022, a favor de L’Associació Gais Positius, destinada a contribuir al 
finançament de les despeses per al desenvolupament del projecte de l’any 
2022, els eixos principals del qual són:

 Donar visibilitat de l’Associació Gais Positius i oferir a la ciutadania de 
Ripollet la possibilitat de promoure una resposta solidària al VIH i a la 
sida i a les infeccions de transmissió sexual (ITS).

 Lluitar contra la discriminació de les persones seropositives, donar 
resposta a l’epidèmia, defensar i promoure els drets sexual, facilitar 
l’apoderament del col·lectiu LGTBI a través d’estratègies preventives.

 Oferir formació i informació per lluitar de forma contundent contra la 
LGTBI-fòbia i la serofòbia i treballar a través de la reducció de riscos 
associats al consum de drogues per al col·lectiu LGTBI al municipi.

 En coordinació amb la Regidoria de Polítiques LGTBI es col·laborarà en 
la Diada LGTBI, Dia Mundial de la Sida, etc.

 També es realitzarà la prova ràpida del VIH, sífilis i hepatitis C a aquelles 
persones que hagin sol·licitat el servei que promou l’Ajuntament de 
Ripollet per mitjà de la Regidoria de Polítiques LGTBI.

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

 Millorar l’eficiència de la gestió pública.
 Facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
 Contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla 
estratègic de subvencions 2022-2024, aquestes subvencions hauran de 
fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat:

 Fomentar les accions normalitzadores i la visibilitat de la diversitat 
sexual i d’identitat de gènere a través d’entitats diverses.

 Promoció d’accions per a la lluita contra l’homofòbia, la lesbòbia, la 
transfòbia i la bifòbia.

 Promoció a la salut i d’hàbits saludables i de prevenció de malalties.

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

Codi Segur de Validació 50a8b1092fd44c0c8ad72a8cd280cdd7001

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

16
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


La col·laboració amb l’Associació Gais Positius pot ajudar a:

 Promoure el suport, activitats i serveis que contribueixin a la millor de 
la qualitat de vida de les persones amb VIH (PVIH) així com facilitar la 
normalització social i la no discriminació.

 Promoure una resposta solidària al VIH i a la sida i a les infeccions de 
transmissió sexual (ITS), així com la lluita contra la discriminació de les 
persones seropositives.

 Donar resposta a l’epidèmia, defensar i promoure els drets sexuals, 
facilitar l’apoderament de col·lectiu LGTBI.

Tercer.- Requisits de l’entitat beneficiària.
Per obtenir la condició de beneficiari, l’Associació Gais Positius haurà de 
complir amb els requisits següents:

 No trobar-se sotmès dins de cap causa de prohibició contemplada a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la 
Seguretat Social i l’Ajuntament de Ripollet.

 No trobar-se en cap procés de reintegrament de subvencions 
anteriorment atorgades per l’Ajuntament de Ripollet.

 No rebre alteres subvencions, ajudes, interessos o recursos per la mateix 
finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, que 
juntament amb la present subvenció superi el cost de l’activitat 
subvencionada.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà amb anterioritat a l’aprovació 
del present conveni a través d’una declaració responsable signada pel 
representant legal de l’entitat, exceptuant el requisit b) que s’acreditarà a 
través de les certificacions expedides pels òrgans corresponents.

Quart.- Obligacions de l’entitat beneficiària.
Són obligacions de l’Associació Gais Positius les que tot seguit s’indiquen:

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

b) Justificar davant de l’òrgan concedent el compliment dels requisits i 
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la 
finalitat que determina la concessió de la subvenció, tal i com s’indica a 
la clàusula onzena del present conveni.

c) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos que financin les mateixes activitats 
subvencionades.
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Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i 
de control financer que pugui realitzar l’Ajuntament.

e) Acreditar, amb anterioritat de l’aprovació del present conveni, estar al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social en el termes previstos a la clàusula III.

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

g) Conservar els documents originals justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts durant un període de com a mínim quatre anys.

h) Adoptar les mesures de difusió que s’estableixen a la clàusula setena del 
present conveni.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits 
contemplats a l’article 37 de la LGS. Fer constar en el material o recursos 
utilitzats per a la difusió, si es donés el cas, que les activitats compten 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.

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

Cinquè.- Comissió de seguiment de l’execució del present conveni.
A fi de garantir el millor desplegament del conveni amb la coordinació 
adequada de tots els aspectes derivats de la seva aplicació, es formarà una 
comissió integrada per:

 La coordinadora de Drets Socials.
 El/ la representant de l’Associació Gais Positius.
 Una administrativa de la Regidoria de Polítiques LGTBI.

Aquesta comissió podrà elaborar informes i propostes per a la millora dels 
acords assolits en aquest conveni, i presentarà una memòria anual que 
avaluarà la col·laboració establerta.

La comissió es reunirà un cop l’any, com a mínim, i quan ho sol·liciti 
qualsevol de les parts signants del conveni.

La comissió podrà resoldre els problemes d’interpretació i compliments que 
es puguin plantejar respecte el conveni quan ho sol·liciti qualsevol de les 
parts signant del conveni.
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Sisè.- Compatibilitat de la subvenció.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres 
administracions o ens públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons 
rebuts podrà superar el cost de l’activitat subvencionada.

Setè.- Mesures de difusió.
L’Associació Gais Positius farà constar la col·laboració de l’Ajuntament amb 
la fórmula “amb el suport de l’Ajuntament de Ripollet” i el logotip anagrama 
oficial de l’Ajuntament de Ripollet, d’acord amb els models tipogràfics de la 
corporació, en totes les activitats que siguin objecte de la subvenció, sempre 
per la naturalesa de la despesa sigui possible (per exemple, documentació 
impresa, cartells, mitjans electrònics i audiovisuals, etc.).

Vuitè.- Finançament de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció nominativa que l’Ajuntament atorga a l’Associació 
Gais Positius, per a la realització de les activitats de l’any 2022, és de 1.000 
euros, que representa el 100 % de l’import previst de les activitats del 
projecte 2022, el qual té un pressupost de 1.000 €.

Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 305-2314-
48004 “Subvenció a Gais Positius” del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 
2022.

Novè.- Despeses subvencionables.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable 
responen a la naturalesa del projecte subvencionat, que resultin necessàries 
pel compliment dels objectius i que es realitzin exclusivament durant el 
període d’execució del projecte subvencionat.

No es consideren realitzades aquelles despeses, que sent subvencionables, 
no s’hagin pagat de forma efectiva abans de la finalització del període de 
justificació determinat en la clàusula onzena.

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

Les despeses seran subvencionables pel conceptes següents:

 Nòmines del personal necessari per a l’execució del projecte.
 Compra de material fungible i gràfic.
 Compra de material per a la realització de la prova ràpida del VIH, sífilis 

i hepatitis C.
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No són despeses subvencionables les següents:

 Despeses d’inversió en materials o béns inventariables, és a dir, aquells 
que tinguin una vida útil més enllà d’un any, que poder ser susceptibles 
d’amortització i que no es consumeixen íntegrament dintre del període 
en el que s’executa l’activitat subvencionada.

 Els interessos deutors de comptes bancaris.
 Els interessos, recàrrecs i sancions que puguin imposar-se a l’entitat 

beneficiària, encara que tinguin relació amb l’activitat subvencionada.
 Les despeses de procediments judicials.
 Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació 

compensació, ni els impostos sobre la renda.
 Les despeses efectuades que estiguin facturades amb data anterior a la 

data d’inici del projecte.

Desè.- Lliurament de la subvenció.
El lliurament de la subvenció es realitzarà mitjançant dues bestretes:

1. Una bestreta primera del 50 % de l’import de la subvenció previst a la 
clàusula vuitena que s’abonarà en un termini màxim de 30 dies hàbils 
des de la signatura del present conveni.

2. Una segona bestreta del 50%  restant que es lliurarà un cop finalitzat el 
projecte subvencionat i una vegada presentada la justificació, segons les 
indicacions del punt onzè del conveni, que haurà d’estar aprovada per 
l’Ajuntament.

El lliurament es farà mitjançant transferència bancària al compte següent:

Entitat: ASSOCIACIÓ GAIS POSITIUS
NIF: G60701000
Nom de l’entitat bancària: CAIXABANK
Compte: ES21003005452200443283

Onzè.- Termini i forma de justificació.
La justificació de l’aplicació dels fons rebuts i la consecució dels objectius 
previstos es presentarà a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament en un 
termini màxim de 3 mesos des de la finalització de l’exercici 2022, és a dir, 
abans del 31 de març de 2023.

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

1. Memòria d’actuació justificativa, signada pel beneficiari o representant 
legal, indicant el compliment de les condicions imposades, les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts.
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Aquesta memòria haurà d’incloure un annex gràfic que contingui un 
còpia de total a documentació impresa i propaganda escrita i gràfica, 
derivada de l’execució del projecte subvencionat, que acrediti la difusió 
de la col·laboració amb l’Ajuntament, tal com s’estableix a la clàusula 
setena. En cas contrari, l’entitat haurà de presentar una declaració 
responsable de no haver dut a terme cap despeses durant l’execució del 
projecte subvencionat que, degut la seva naturalesa, pogués ser objecte 
de tal obligació.

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

 Relació classificada de les despeses del projecte subvencionat amb 
identificació del proveïdor o creditor i del document, l’import, la 
data d’emissió i la data de pagament. En cas d’haver desviacions 
respecte al pressupost inicial, aquestes hauran d’estar degudament 
explicades.

 Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic 
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, originals o còpia 
compulsada, d’aquelles despeses incorporades en la relació a la que 
es fa referència al punt anterior i l’acreditació de pagament 
corresponent.

 Em cas que existeixin altres ingressos, subvencions o ajudes hagin 
finançat el projecte subvencionat, relació detallada de tots els 
ingressos, subvencions o ajudes, amb indicació de l’import i 
procedència. En cas contrari, declaració responsable de no haver 
obtingut cap altra subvenció, ingrés o recurs per finançar la mateixa 
activitat.

Dotzè.- Vigència del conveni.
La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener de 2022 al 31 de 
desembre de 2022.

No obstant això, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que 
s’hagi justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici 
dels procediments de reintegrament i dels procediments sancionadors 
aplicables.

Tretzè.- Reintegrament de la subvenció.
L’Associació Gais Positius haurà de reintegrar a l’Ajuntament de Ripollet la 
part de la subvenció no justificada o no executada, si escau, juntament amb 
els interessos de demora corresponents.
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També serà causa de reintegrament de la subvenció quan es detecti alguns 
dels supòsits recollits a l’article 29 de l’Ordenança general de les subvencions 
de l’Ajuntament de Ripollet i a l’article 37 de la LGS.

El procediments de reintegrament es regirà per l’Ordenança de les bases 
generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, per les 
disposicions generals en matèria de procediment administratiu establertes 
al títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i el títol III de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost , de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, sense perjudici de les especialitats contingudes al títol II de la 
LGS.

De conformitat amb l’article 41 de la LGS, l’òrgan concedent és el competent 
per exigir al beneficiari el reintegrament de la subvenció, si es cau, 
mitjançant la resolució del procediment oportú. El procediment s’iniciarà 
d’ofici i no a instància de part.

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

Quinzè.- Causes de resolució.
El present conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes establertes 
legalment i, en concret:

 Mutu acord entre les parts.
 Per l’expiració del termini de vigència.
 Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts.
 Per decisió unilateral de qualsevol de les parts amb una antelació mínima 

de dos mesos al moment previst del cessament de la col·laboració.
 Manca de finançament municipals per desenvolupar les actuacions 

descrites al pressent conveni.

Setzè.- Règim jurídic.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i no contractual amb submissió 
a la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions 
litigioses sorgides sobre el seu contingut i aplicació.
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En allò no previst a les seves clàusules, el règim jurídic aplicable és l’establert 
per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa i per la resta de 
normativa de caràcter general i específic que li sigui d’aplicació per raó de la 
matèria. Supletòriament, s’aplicaran les normes del dret privat.

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

Divuitè.- Protecció de dades
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia 
dels drets digitals, (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la lliure, circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE, i en aquest sentit, exclusivament es podran 
tractar les dades personal facilitades per a la realització de les activitats 
objecte del present Conveni en el termes que en ell s’estableixen i d’acord 
amb les instruccions facilitades.

El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure 
totes les dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que 
consten en l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per 
tal de fer un ús de les mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol 
canal d’informació, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el nou Reglament 
general de protecció de dades (RGPD).

Dinovè.- Publicitat i transparència.
De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2015, de 29 de desembre de 
2019, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’article 
110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, el present conveni un cop signat, 
s’haurà de publicar als respectius portals de transparència, i per part de 
l’Ajuntament de Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del Portal de la transparència, i a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions.
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Així ho pacten ambdues parts, que es comprometen a complir les seves 
mútues obligacions bé i fidelment, tot signant aquest document, en prova 
de conformitat.”.

Fonaments de dret

1. L’Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions 
d’Ajuntament de Ripollet, aprovada el 31 de març de2022, publicada en el 
BOPB de 12 de juliol de2022.

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

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

El 19 d’octubre de 2022, la coordinadora d’àmbit de Drets Socials, va emetre 
informe favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i es 
dóna per reproduït literalment.

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

ACORDS

1. Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa, a favor de l’entitat Gais 
Positius, amb NIF G60701000, per un import de 1.000 €, destinada a fer front a 
les despeses del projecte de l’any 2022.

2. Aprovar el conveni per a l’atorgament d’una subvenció nominativa, a favor de 
l’entitat Gais Positius, pel projecte de l’any 2022, facultant l’alcalde per a la seva 
signatura.

3. Autoritzar i disposar una despesa de 1.000 €, a favor de l’entitat Gais Positius, 
amb NIF G60701000, en concepte d’una subvenció nominativa pel projecte de 
l’any 2022, a càrrec de l’aplicació pressupostària 305-2314-48004 “Subvenció a 
Gais Positius” del Pressupost vigent.

4. Reconèixer l’obligació per ’import de 500 €, a favor de l’entitat Gais Positius, 
en concepte de la primera bestreta del 50 % de la subvenció nominativa prevista 
al Pressupost municipal de 2022.
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4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Urbanisme:

4.1.1. Autorització reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda per a ús exclusiu (exp. 2022/6705).

Fets

1. El 6 d’octubre de 2022, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 19262, va sol·licitar 
autorització per instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb 
mobilitat reduïda, i per a ús exclusiu pel vehicle amb matrícula DADES 
PROTEGIDES, al carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència 
interna 2022/6705.

2. El 24 d’octubre de 2022, el Departament de Serveis Socials, va emetre 
informe en el que donava compte que la persona interessada, amb targeta 
submodalitat de titular conductor, reuneix els requisits establerts pel 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, per a ser beneficiària de la reserva 
d’estacionament amb matrícula.

3. El 24 d’octubre de 2022, la Policia Local, va emetre informe favorable el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu i es dona per reproduït 
literalment

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’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 4t de 
l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria d’urbanisme i via 
pública.
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Per tot això, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Autoritzar a la senyora 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, 
concretament, segons el sentit de la marxa, abans del gual de la referida finca, 
amb una llargària de 5 metres lineals, d’acord amb la instància presentada i 
l’informe emès per la Policia Local, expedient 2022/6705.

Prescripcions: la instal·lació i manteniment anirà a càrrec de la persona 
sol·licitant i, s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006) 
per determinar la ubicació exacta i la correcta instal·lació.

2. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de circulació i 
ordenances municipals, llicència de reserva d’estacionament (ús comú especial 
d’un bé de domini públic), a la senyora DADES PROTEGIDES, al carrer DADES 
PROTEGIDES, amb una llargària de 5,00 ml, amb independència de la quota anual 
a satisfer per l’aplicació de l’ordenança fiscal en vigor.

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

4. Donar d’alta aquesta reserva d’estacionament, per a persones amb mobilitat 
reduïda en el Padró municipal de guals i reserves.

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

4.2. Serveis Municipals i Municipalització:

4.2.1. Aprovació liquidació taxa any 2022, autorització provisional 
d’utilització de places d’aparcament municipal el Molí, ocupació de l’espai 
i serveis de les zones comunitàries del mercat municipal, com a zona de 
càrrega i descàrrega a Mercadona, SA.

Fets

1. El 16 d’agost de 2006, per Resolució d’Alcaldia 702, es va autoritzar 
l’arrendament fix, a MERCADONA, SA, de les places núm. 1 i 2 de 
l’aparcament públic El Molí, als efectes d’ocupació amb transformador 
d’energia elèctrica.
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2. El 13 de juliol de 2007, per Resolució d’Alcaldia 735, es va autoritzar la 
concessió administrativa, a MERCADONA, SA, de les places núm. 82 i 83 de 
l’aparcament públic El Molí, als efectes d’ubicació d’una illa de carretons de 
compra, una furgoneta de repartiment i un carretó elevador.

3. L’ús dels espais i serveis de les zones comunitàries del vestíbul i accessos del 
mercat municipal, com a zona de càrrega i descàrrega, per part de 
MERCADONA, SA.

4. El 29 de juliol de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar la liquidació de 
taxes corresponents a l’any 2021, per l’ús dels espais i serveis de les zones 
comunitàries del vestíbul i accessos del mercat municipal, com a zona de 
càrrega i descàrrega, per part de MERCADONA, SA.

Fonaments de dret

1. Article 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les administracions públiques.

2. Article 199 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.

3. Article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
Local.

4. Art. 53.1 del Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.

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

ACORDS

1. Aprovar la pròrroga fins el 31 de desembre de 2022, de l’autorització 
provisional per a la utilització de places d’aparcament municipal El Molí, i de la 
utilització dels espais i serveis de les zones comunitàries del vestíbul i accessos 
del mercat municipal a MERCADONA, SA.

2. Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 18 art. 6 
punt f, la liquidació de 3.600,00 €, a nom de MERCADONA, SA., corresponent a 
l’arrendament fix, any 2022, de les places núm. 1,2 i 81 a 83 de l’aparcament 
públic El Molí.
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3. Aprovar, de conformitat amb el que disposa l’Ordenança fiscal núm. 18 art. 6 
punt f, la liquidació de 9.942,00 €, a nom de MERCADONA, SA, per a la 
utilització dels espais i serveis de les zones comunitàries del vestíbul i accessos 
del mercat municipal, com a zona de càrrega i descàrrega, corresponent a l’any 
2022.

4. Comunicar aquest acord i el seu document annex I a la Tresoreria Municipal i 
a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als 
efectes que siguin tramitades les liquidacions corresponents.

5. Notificar aquest acord a MERCADONA, SA.

4.2.2. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs 
contenciós administratiu, procediment abreujat 449/2022-F, Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.

Fets

1. El 19 d’octubre de 2022, ha tingut entrada al Registre municipal amb núm. 
de referència E2022/20253, la notificació presentada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, per la que es dóna trasllat del recurs 
contenciós administratiu contra l’Ajuntament, procediment abreujat 
449/2022-F, presentat per la representació de la Sra. DADES PROTEGIDES, i 
ens requereix la remissió de l’expedient administratiu.

2. 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 la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada en l’expedient administratiu núm. 2022/1930, amb 
motiu dels danys i perjudicis derivats de la lesió que va patir, segons declara 
en la seva reclamació, com a conseqüència d’una caiguda a la via pública, 
presumptament pel mal estat de conservació de la claveguera que recorre 
aproximadament 6 metres, que es va enfonsar al trepitjar-la quan caminava 
pel parc Maria Lluïsa Galobart cap al carrer Maragall, d’aquest municipi, el 
dia 3 de juny de 2021 a les 12.15 hores aproximadament.

3. Atès l’escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, amb 
referència d’entrada al Registre municipal número E2022/20253, de 19 
d’octubre de 2022, en el qual es requereix a l’Ajuntament la remissió de 
l’expedient administratiu, corresponent a la referida reclamació i 
l’emplaçament per part de l’Ajuntament als possibles tercers interessats, per 
a la seva compareixença en el procediment judicial.
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Fonaments de dret

1. Els articles 38 i 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

2. 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.

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

ACORDS

1. Restar assabentats de la interposició del recurs interposat contra l’Ajuntament 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, per la 
procuradora, senyora DADES PROTEGIDES, en representació de la Sra. DADES 
PROTEGIDES, contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial que consta en l’expedient administratiu 2022/1930.

2. Acordar la remissió de l’expedient a l’esmentat Jutjat i la compareixença de 
l’Ajuntament, per la qual cosa es designa com a direcció lletrada per portar la 
defensa de l’Ajuntament, al lletrat senyor DADES PROTEGIDES i la lletrada 
senyora DADES PROTEGIDES, i la representació processal al procurador senyor 
DADES PROTEGIDES, en el procediment abreujat 449/2022-F, que es segueix en 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.

3. Facultar l’alcalde, perquè en nom de la corporació, concorri a la realització de 
quantes actuacions siguin precises, per al compliment del present acord.

4. Disposar la notificació d’aquest acord a les persones interessades en 
l’expedient, la mercantil FERRER&OJEDA, en nom i representació de la 
companyia asseguradora responsable de la pòlissa de responsabilitat civil 
subscrita amb l’Ajuntament, amb trasllat dels documents incorporats en 
l’expedient administratiu i judicial, emplaçant-los perquè puguin personar-se i 
comparèixer davant el Jutjat als efectes escaients.
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5. Manifestar així mateix al Jutjat, que l’Ajuntament no té coneixement que 
puguin existir altres recursos contenciosos administratius, en el quals puguin 
concórrer supòsits d’acumulació.

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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