
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 2022/35
Caràcter: ordinària
Data: 11 d'octubre de 2022
Horari: 10.10 a 10.25 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Altres assistents:

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària
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 GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Inici licitació Contracte de Servei de control integrat de plagues de Ripollet.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovació bases selecció personal d'integració social i constitució de borses 
de treball que haurà de participar en el projecte Suport a les Actuacions 
Municipals i de recuperació laboral de la Covid-19 (AMB) del programa 
d'activació per a l'ocupació.

4.2. Empresa i comerç:

4.2.1. Acceptar el recurs econòmic concedit per la Diputació de Barcelona, a 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac com a ens destinatari, per a l’execució de 
l’actuació: “Suport a la Indústria i PAEs de Montcada i Reixac, Ripollet i 
Cerdanyola”, Codi XGL: 22/Y/325284 en el marc Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat d’allotjament.

5.1.2. Prestacions econòmiques d’urgència social per alta de subministraments 
bàsics.

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

5.1.4. Beques menjador escoles bressols mes juny i juliol 2022.
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5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb la grua municipal 
als mes de setembre de 2022

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció en règim de concurrència a favor de l’entitat 
Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (GRESCA) per a 2021.

6.2. Esports:

6.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 AAVV Tiana Pont Vell.

6.2.2. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 a Societat Ocellàire la Vella de Ripollet.

6.2.3. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 a Club Tennis Taula de Ripollet.

6.2.4. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 a Ripollet Unión Atlética.

6.2.5. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 AFA Col·legi Sant Gabriel.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Serveis Municipals i Municipalització:

7.1.1. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs 
contenciós-administratiu – Procediment ordinari 395/2022-A Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona.

7.2. Urbanisme:

7.2.1. Aprovació Certificació d’Obres núm. 1 de les obres del Projecte diverses 
millores Escola Anselm Clavé.

7.2.2. Aprovació Certificació d’Obres núm. 1 de les obres del Projecte de renovació 
de la gespa del Camp de Futbol Industrial de Ripollet.
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7.2.3. Devolució de Garantia definitiva del Contracte de Serveis de 
desenvolupament i integració d'una plataforma de gestió Web per a 
l'Ajuntament de Ripollet.

7.2.4. Instal·lació reserva estacionament genèrica persones mobilitat reduïda al 
carrer DADES PROTEGIDES.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

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

 JGL2022/34, sessió ordinària 04/10/2022

2.- Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/1665 de data 23 de setembre, referent a l’aprovació del Projecte-
Memòria per a la realització i desenvolupament de les diferents accions del 
Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Extutelats en el marc Programa 
Treball i Formació, i sol·licitud d’una subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) de 242.688,60€, per a l’execució de les actuacions del 
Programa de referència, convocatòria 2022.

 2022/1667, de data 23 de setembre, referent a l’autorització de l’ocupació 
temporal de la via pública a les entitats organitzadores Unió de Comerciants 
de Ripollet (UCR) i l’Associació de Venedors i Comerciants del Mercat de 
Ripollet, per a la realització de l’activitat “Nit de Tapes”, a celebrar el dia 1 
d’octubre de 2022.

 2022/1669 de data 27 de setembre de 2022, referent a l’aprovació del 
Projecte-Memòria per a la realització i desenvolupament de les diferents 
accions del Programa Treball i Formació Línia Dona, en el marc Programa 
Treball i Formació, i sol·licitud d’una subvenció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) de 82.653,99€, per a l’execució de les actuacions del 
Programa de referència, convocatòria 2022.

 2022/1671, de 28 de setembre de 2022, pel qual s’aprova la relació de 
factures tramitació OFI’S mes juliol –agost 2022 per un import total de 
146.595,48€.
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 2022/1699, de 30 de setembre de 2022, pel qual s’ordena el pagament de 
la relació de factures tramitació OFI’S mes juliol –agost 2022 per un import 
total de 146.595,48€.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Inici licitació Contracte de Servei de control integrat de plagues de 
Ripollet.

En data 25 de juliol de 2022 ha estat emès informe per part de la Coordinadora 
de l’àmbit de Drets Socials, DADES PROTEGIDES, incorporat a l’expedient 
administratiu, justificant la necessitat de la contractació indicada amb l’objecte 
de disposar del servei de control integrat de plagues al municipi de Ripollet, 
concretant-se en l’eliminació i/o control d’organismes viu que poden suposar un 
risc per a la salut pública.

Atesa aquesta necessitat, la Unitat de contractació, ha elaborat el plec de 
clàusules administratives particulars –PCAP-, mentre que el plec de 
prescripcions tècniques –PPT- ha estat redactat per part de la Coordinadora de 
Drets Socials, quin tenor i documentació conformen l’expedient administratiu de 
licitació i posterior contracte administratiu, donant compliment als articles 122 i 
124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, LCSP, 
i als articles 66 a 70 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.

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

 90922000-6 Servei de control de plagues

La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un contracte 
administratiu de serveis, en atenció a l’establert a l’art. 17 de la LCSP.

En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor estimat 
dels contractes, que ve determinat per l’import total a pagar, el seu import 
ascendeix a 134.596,70 € (cent trenta-quatre mil cinc cents noranta-sis 
euros amb setanta cèntims), sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit.

En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma 
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions 
previstes.
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La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert 
simplificat, adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris avaluables de manera 
automàtica, previst a l’apartat 1 de l’art. 159 LCSP.

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

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, s’acorda:

1.- Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de 
control integrat de plagues de Ripollet, quins requisits estan enunciats al 
contingut dels documents Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de 
Prescripcions Tècniques, continguts a l’expedient administratiu.

2.- Autoritzar la despesa màxima per atendre el contracte, que s’imputarà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària del vigent pressupost 301.311.22799–
Contracte plagues, d’acord amb els següents imports:

 Any 2022 : despesa de 3.823,77 €, més l’IVA de 802,99 €, resultant un total 
de 4.626,76 €.

 Any 2023: despesa de 30.590,16 €, més l’IVA de 6.423,93 €, resultant un 
total de 37.014,09 €.

 Any 2024: despesa de 26.766,39 €, més l’IVA de 5.620,94 €, resultant un 
total de 32.387,33 €.

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis 
futurs, la seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada 
exercici, autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que 
preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).

3.- Donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert simplificat, d’acord amb 
la documentació que l’integra, aprovant el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

4.- Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva 
obertura.
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5.-  Disposar que la mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació:

 Titular Suplent
Presidenta Meritxell Caler Vergara

Regidora Salut Pública
Pilar Castillejo Medina
Regidora d’Economia

Vocal Helena Muñoz Amorós, 
secretària 

DADES PROTEGIDES, TAG 
Serveis Jurídics

 

Vocal Joan Méndez Martínez, 
interventor

DADES PROTEGIDES, tècnic de 
Serveis Econòmics

 

Vocal DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Salut Pública

DADES PROTEGIDES, 
Coordinadora Drets Socials

 

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

6.-  Facultar al senyor alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per 
a l’efectivitat del present acord.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Aprovació bases selecció personal d'integració social i constitució de 
borses de treball que haurà de participar en el projecte Suport a les 
Actuacions Municipals i de recuperació laboral de la Covid-19 (AMB) del 
programa d'activació per a l'ocupació.

Fets:

En data 21/12/2021 el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
acorda aprovar inicialment les Bases generals reguladores, en règim de 
concurrència no competitiva, per a la concessió de les subvencions de suport a 
les polítiques socials municipals 2022-2023.

En data 30/12/2021 es publiquen les Bases generals 2022-2023, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’AMB així com un 
anunci de referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En data 03/06/2022 s’aprova per Decret d’Alcaldia el projecte Suport a les 
Actuacions Municipals i de recuperació laboral de la Covid-19 i s’accepta la 
subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins la línia del 
programa del Mercat de Treball del Pla de Suport a les Polítiques Socials 
Municipals 2022- 2023.
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Per tal de portar a terme les diferents actuacions descrites en el referit projecte, 
per raons d’urgència i necessitat i, en tractar-se de projectes i programes 
ocupacionals en els que s’ha de complir amb els terminis d’inici i finalització 
marcats en el programa de referència, es fa necessària la selecció del perfil de 
personal d’integració social i  la constitució de borsa de treball per seleccionar 
personal temporal de programes ocupacionals, que hauran de participar, 
mitjançant la modalitat contractual de millora de l’ocupabilitat i de la inserció 
laboral vinculat a programes d’activació per a l’ocupació, en el projecte Suport a 
les Actuacions Municipals i de recuperació laboral de la COVID19, del Pla 
Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

A l’efecte, es requereix aprovar les bases reguladores i convocatòria pel procés 
de selecció de personal temporal de programes ocupacionals i constitució de 
borsa de treball que serviran per cobrir quatre llocs de treball amb perfil 
d’integració social que no es poden cobrir amb les borses de treball vigents del 
Departament d’Ocupació ni de l’Ajuntament de Ripollet.

Les bases reguladores i la convocatòria es transcriuen íntegrament en la part 
resolutiva d’aquest acord.

El cost estimat per aquestes contractacions de caràcter laboral temporal, per a 
un període de 12 mesos i a jornada completa, està previst en 112.032,00 euros, 
que seran imputats a l’aplicació pressupostària 202.2411.13115 “Retribucions 
programa SAMS (AMB), 2a convocatòria” (85.164,00 euros), i a l’aplicació 
pressupostària 202.2411.160015 “Quotes seguretat social personal programa 
SAMS (AMB), 2a convocatòria”, (26.868,00 euros), del vigent pressupost de 
l’Ajuntament de Ripollet, que es desglossa de la següent manera:

Any Aplicació pressupostària Import
202.2411.13115 28.388,00€

2022
202.2411.160015 8.956,00€

Total 37.344,00€
Any Aplicació pressupostària Import

202.2411.13115 56.776,00€
2023

202.2411.160015 17.912,00€
Total 74.688,00€

Fonaments de dret:

Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals.
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Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Bases per a la concessió de subvencions de suport a les polítiques socials 
municipals 2022-2023 i les bases 2022-2023 per a subvencions en règim de 
concurrència no competitiva, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió 
celebrada el 21/12/2021 i publicades en data 30/12/2021.

Vist l’informe emès en data 12/07/2022, per la tècnica d’Orientació i inserció 
laboral, Sra. DADES PROTEGIDES, el qual consta incorporat a l’expedient i que es 
dóna per reproduït literalment.

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

Primer.- APROVAR iniciar els tràmits necessaris per a la presentació de la 
corresponent oferta genèrica a l’Oficina de Treball de Ripollet amb el perfil i 
requisits adequats per iniciar el procés de selecció per cobrir 4 llocs de treball de 
personal d’integració social del projecte “Suport a les Actuacions Municipals i de 
recuperació laboral de la Covid-19” i creació de borsa de treball per a programes 
ocupacionals.

Segon.- APROVAR les bases reguladores i convocatòria que hauran de regir el 
procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs, per la constitució de borsa 
de treball i selecció de perfils professionals d’integració social de caràcter laboral 
temporal en el marc del  projecte “Suport a les Actuacions Municipals i de 
recuperació laboral de la COVID19” del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques 
Socials Municipals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exercici 2022-23, que 
es transcriu íntegrament a continuació:

“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 
LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL D’INTEGRACIÓ SOCIAL, SUBGRUP C1, 
MITJANÇANT CONCURS”

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquestes bases tenen per objecte la constitució de borsa de treball i selecció, 
amb caràcter temporal, de 4 llocs de treball de personal d’integració social, 
mitjançant concurs, que hauran de formar part com a persones participants del 
programa ocupacional Suport a les Actuacions Municipals i de recuperació laboral 
de la COVID19, realitzant les funcions i tasques pròpies del lloc de treball ofert.
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Les persones candidates que superin les proves però que no obtinguin cap dels 
llocs de treball oferts, formaran part d’una borsa de treball per a la realització de 
treballs temporals, substitucions i interinitats, que es produeixin, en el període 
de 2 anys a partir de la data d’aprovació de la llista de persones aprovades 
definitives.

El procés de selecció es regularà pel contingut d’aquestes bases i supletòriament 
per les bases generals aprovades per Junta de Govern Local en data 13 de 
setembre de 2010 i publicades en el BOPB de 30 de setembre de 2010.

SEGONA.- CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
El llocs de treball estan adscrits a l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic de 
l’ajuntament de Ripollet, amb al grup de classificació C1, la jornada de treball 
estarà supeditada a les necessitats del servei i la retribució i característiques 
seran les corresponents al lloc de treball, d’acord amb allò establert a la Taula 
retributiva i grups professionals de personal de Plans i Projectes ocupacionals, 
aprovada en data 19/12/2019, pel Ple municipal per al lloc de treball tipus i grup 
de classificació següent:

Les funcions i tasques generals del lloc de treball seran les següents:

1. Projectes d’acompanyament digital a col·lectius específics.
2. Suport a la dinamització del casal de joves.
3. Suport al programa de convivència i reducció de riscos amb joves (oci estiu i 

festa major, entre d’altres).
4. Suport al departament d’educació en diferents projectes relacionats amb 

centres educatius, casals d’estiu, associacionisme educatiu.
5. Dinamització de gent gran i acompanyament a entitats de gent gran al casal 

d’avis.
6. Dinamització d’espais de diferents activitats socioculturals.
7. Coordinació amb serveis i professionals de l’Ajuntament.
8. Desenvolupament del PROJECTE “Drets Digitals”:

 Assessorament individual.
 Assessorament col·lectiu.
 Elaboració de materials per execució, seguiment i avaluació del projecte.
 Informació a persones treballadores municipals.
 Actualització de tràmits externs amb altres administracions.
 Assessorament digital i presencial en matèria de vulnerabilitat energètica.

Lloc de 
treball/ 
categoria

Núm. llocs 
de treball

Jornada 
(h/setm.)

Duració 
contracte 
(mesos)

Període 
previst d’ inici 
contractació

Retribució 
bruta mensual

Personal 
integració social 
C1PO (a-5)

4 37,5. 12 Novembre 22 1.471,73 €
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TERCERA.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per a ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en el procés selectiu, les persones 
aspirants hauran de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, els següents requisits:

1. Persona inscrita a l’Oficina de Treball com a Demandant d’Ocupació no 
Ocupada (DONO) o en situació de millora d’ocupació.

2. Tenir la ciutadania espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió 
Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure 
circulació de persones treballadores. També podran ser admesos/es el/la 
cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant de ciutadania 
espanyola com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, 
sempre que no estiguin separats de dret, i els seus descendents i els del 
seu/de la seva cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin 
menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

També es podran admetre les persones estrangeres amb residència legal a 
Espanya.

3. Haver complert 16 anys.

4. Estar en possessió de les titulacions de Cicles Formatius Grau Mig/FPI o Cicles 
Formatius Grau Superior/FPII o Certificats de Professionalitat equivalents o 
titulacions superiors relacionades amb la família professional de Serveis 
socioculturals i a la comunitat. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, 
cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional.

5. Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana 
equivalent al  nivell de suficiència (C1) que expedeix la Direcció General de 
Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, d’acord amb el 
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català i les seves posteriors modificacions i l’Ordre 
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els 
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de 
català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre 
VCP/233/2010, de 12 d’abril.

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements 
de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements 
de llengua catalana de nivell de suficiència (C1), descrita a la base novena.
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L’acreditació del nivell de llengua catalana es podrà efectuar fins a la 
realització de les proves.

6. Tenir capacitat funcional per acomplir les tasques.

7. No haver estat condemnat/da per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a 
l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient 
disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, 
el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti 
mitjançant el corresponent document oficial.

8. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

9. No trobar-se afectat per causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/84, 
de 26 de desembre.

10. No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun dels delictes 
previstos a la Llei Orgànica 1/996, de protecció jurídica del menor, i 
modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l’adolescència. Aquesta circumstància s’haurà 
d’acreditar mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre 
General de Delinqüents Sexuals en el moment que la persona s’incorpori a 
treballar si la naturalesa del lloc de treball ho requereix. En el cas de diverses 
contractacions i sempre que sigui necessari, s’haurà de tornar a presentar 
l’esmentat certificat.

QUARTA. COMPLIMENT DELS REQUISITS
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

CINQUENA. - PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I SOL·LICITUDS
La convocatòria, juntament amb les seves bases, es publicaran íntegrament al 
Butlletí de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Els restants i successius anuncis 
relacionats amb aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler 
d’edictes electrònic de la corporació i web municipal.

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran de presentar 
la sol·licitud de participació, mitjançant instància genèrica juntament amb la 
declaració i sol·licitud de participació al procés de selecció (Annex 2) aportant la 
documentació requerida preferentment per mitjans electrònics, a través del 
tràmit corresponent a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Ripollet.
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Amb la presentació de la instància s'hauran d’adjuntar els documents següents:

 Sol·licitud-Declaració de participació. (Annex 2)
 Titulació mínima requerida.
 Currículum vitae.
 Informe de vida laboral actualitzat.

La instància amb la incorporació de la sol·licitud-declaració fa responsable a la 
persona aspirant que, les dades que consten a la instància-sol·licitud, són 
verídiques.

La resta de documentació que acrediten els requisits i mèrits, poden ser requerits 
a posteriori per l’òrgan de selecció:

 Acreditació dels coneixements de llengua catalana exigits per al lloc de 
treball.

 Acreditació d’experiència manifestada.
 Acreditació del grau de discapacitat (certificat de reconeixement de 

discapacitat, percentatge i tipus) –si s’escau-.
 Qualsevol altra documentació que sigui necessària per a justificar els 

requisits del lloc de treball al que es presenta.

L’Ajuntament de Ripollet podrà fer la consulta de les dades manifestades, 
disponibles per mitjans telemàtics, a altres administracions per a la seva 
comprovació.

La no veracitat de les mateixes comportarà l'exclusió definitiva del procés 
selectiu.

A efectes de valoració dels mèrits presentats, no es valoraran els mèrits obtinguts 
amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies 
per participar en el procés.

El Tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que 
clarifiqui la naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada.

SISENA.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar des 
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB i DOGC.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es revisaran els requisits 
d’accés i la documentació aportada i s’aprovarà la llista provisional de persones 
admeses i excloses que es farà pública al tauler d’edictes electrònics de la 
corporació.
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Les persones aspirants disposaran de 10 dies naturals per presentar possibles 
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista 
provisional de persones aspirants admeses i excloses. Aquestes es poden 
presentar als mateixos llocs on es va presentar la sol·licitud, passat aquest 
termini es farà pública la llista definitiva.

Les persones aspirants hauran de presentar la declaració i sol·licitud de 
participació al procés de selecció (Annex 2) aportant la documentació requerida 
d’alguna de les formes següents:

On line:
A través de la Seu electrònica mitjançant certificat digital.

Presencial:
Cita prèvia a través del tel. 93 580 76 42 o ofertesot@ripollet.cat
AMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
C/Sant Sebastià núm. 26 (08291-RIPOLLET)
Horari d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres 08.30 a les 14.00 hores.

Als registres electrònics generals de:
a) L'Administració General de l'Estat.
b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
c) Les entitats que integren l'Administració local.
d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
A les oficines d'assistència en matèria de registres.
En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

En cas que s’opti per alguna d’aquestes altres formes previstes i les instàncies no 
es presentin al Registre general d’aquest Ajuntament, la persona aspirant ho 
haurà de comunicar al Departament d’Ocupació, mitjançant escrit al correu 
electrònic ofertesot@ripollet.cat adjuntant còpia de la instància presentada, 
abans de la finalització del termini per presentar les sol·licituds.

No s’acceptaran sol·licituds ni documentació enviada a aquest correu 
electrònic. Aquest correu electrònic és únicament un canal de comunicació 
i resolució de dubtes que posem al servei de les persones aspirants.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són 
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació 
del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
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El model de sol·licitud es pot descarregar al web municipal i hauran de facilitar 
en la sol·licitud un telèfon mòbil i/o una adreça electrònica per tal que 
l’Ajuntament s’hi pugui posar en contacte, si procedeix.

SETENA.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el President de la Corporació 
dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos per 
a la convocatòria. En la mateixa resolució es determinarà la composició del 
Tribunal Qualificador, el lloc, la data i hora de les proves, la llista de les persones 
que han de realitzar la prova de llengua catalana i, si s’escau, la de llengua 
castellana, així com l’ordre d’actuació dels i les aspirants.

La resolució esmentada es farà pública en el tauler d’edictes electrònic de la 
Corporació i web municipal, i es concedirà un termini de 10 dies naturals per a 
esmenes i possibles reclamacions, segons disposa l’article 82 de la Llei 39/2015 
LPACAP. Així mateix també podran ser recusats els membres del tribunal, d’acord 
amb allò establert a la Llei 39/2015 LPACAP. Si transcorreguts 10 dies no s’ha 
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà 
elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a 
publicar-la. La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat de nova 
publicació.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o 
a petició de les persones interessades.

Un cop iniciades les proves selectives els successius anuncis de celebració de la 
resta d’exercicis i resultats, es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament i tauler 
d’edictes.

VUITENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
Es constituiran un Tribunals qualificador per a la selecció del perfil professional 
que estarà format per una Presidència i dos vocals.

La Secretaria recaurà en personal del Departament d’Ocupació, que tindrà veu, 
però no vot. la Secretaria pot recaure en un dels vocals del Tribunal.

Aquest Tribunal quedarà integrat, a més a més, per una persona suplent de cada 
titular, les quals seran designades al mateix temps i d’acord amb els mateixos 
criteris.

Aquest Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la 
meitat de membres titulars o suplents, indistintament, i en tot cas, del president 
o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que les substitueixin.
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Quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 i concordants 
de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, les persones que formen el Tribunal hauran 
d’abstenir-se d’intervenir. Així mateix, els membres del Tribunal poden ser 
recusats per les persones aspirants.

El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques de personal 
assessor especialista per a les proves corresponents, dels exercicis que estimi 
pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva col·laboració en les 
respectives especialitats tècniques.

El Tribunal podrà excloure del procés selectiu qualsevol participant que realitzi 
alguna conducta contraria a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis 
d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal 
desenvolupament de qualsevol de les fases establertes a la convocatòria.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen 
aquestes bases.

NOVENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés selectiu constarà d’una prova de coneixements i de la valoració de 
mèrits/criteris socioeconòmics.

La data, l’hora i el lloc de realització de les proves, juntament amb el llistat 
d’admesos i exclosos, així com els resultats, es publicaran a la pàgina web 
municipal i al tauler d’edictes electrònic. Amb aquesta publicació és considerarà 
realitzada l’oportuna notificació a les persones interessades.

Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves amb el DNI. 
La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica 
de la persona aspirant del procediment selectiu. Per cadascuna de les proves es 
realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, 
la data i l’hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran 
definitivament exclosos del procés selectiu.

9.1. Proves

Exercici 1: Coneixement de la llengua catalana
Té caràcter eliminatori i puntuarà com a apte o no apte.

Constarà d’un exercici corresponent al nivell de català exigit als requisits. 
Quedaran exemptes de realitzar aquest exercici les persones aspirants que 
acreditin documentalment, posseir el certificat de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent.
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Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

Exercici 2: Prova de coneixements relacionada amb les tasques i funcions del 
lloc de treball
Prova de caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en respondre per escrit un 
qüestionari d’un màxim de 20 preguntes tipus test, amb respostes alternatives, 
sobre el contingut del temari general que s’especifica a l’Annex I. La durada 
màxima per a la realització d’aquesta prova és de 30 minuts i es puntuarà entre 
0 i 30 punts, essent la puntuació mínima per superar-la 15 punts.

9.2. Valoració de mèrits/criteris socioeconòmics
Es valoraran els mèrits/criteris socioeconòmics al·legats per les persones 
aspirants que han superat la/les proves, en base a la documentació presentada, 
l’Annex 2 i d’acord amb les barems que s’indiquen. No seran valorats els mèrits 
al·legats que no siguin acreditats degudament d’acord amb el es preveu en 
aquestes bases. Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds (no es computaran el mèrits obtinguts 
després d’aquesta data).

Formació complementària: Fins a un màxim de 4 punts.
Només es valoraran la formació específica d’acord amb les funcions i perfil 
necessaris per desenvolupar en la categoria objecte de la convocatòria.

Durada Puntuació
Inferior a 10 hores 0,10
De 10 a 20 hores 0,15
De 21 a 30 hores 0,20
De 31 a 50 hores 0,30
De més de 51 hores 0,50

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.
Si no s’acredita documentalment la durada en hores, es considerarà de durada 
inferior a 10 hores.

Titulació Oficial: fins a un màxim de 1 punt.

Títol Puntuació
Altra titulació llicenciatura/diplomatura/grau 0,25
Màster oficial universitari 0,20
Postgrau oficial universitari 0,15
Nivells de català superiors a l’exigit 0,05
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Experiència professional: Fins a un màxim total de 5 punts.

Serveis prestats, en lloc de treball igual categoria per any complert 0,20

Les fraccions de serveis prestats inferiors a l’any es computaran 
proporcionalment respecte de la puntuació per any.

Criteris socioeconòmics (vegeu Annex 3)

9.3. Entrevista personal
Les persones aspirants que hagin superat les proves anteriors, seran ordenades 
de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les 
proves puntuables. Un cop ordenades, el Tribunal podrà decidir realitzar una 
entrevista personal, en aquest cas, es convocarà tothom que tingui opció 
matemàtica a obtenir una de les places convocades.

En l’entrevista el tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que 
estimi oportuns i es valorarà tant la trajectòria professional i acadèmica de les 
persones aspirants, com les seves aptituds, actituds i competències en relació al 
lloc de treball a ocupar.

L’entrevista personal es valorarà fins a 20 punts i no serà eliminatòria.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de la persona 
aspirant.

Si es realitza l’entrevista personal el procés es valorarà sobre 100 punts. Si el 
tribunal decideix no realitzar-la, el procés es valorarà sobre 80 punts.

RESUM PUNTUACIONS (Puntuació màxima=100 punts):
Prova coneixements=30 punts
Mèrits=10 punts
Criteris socioeconòmics=40 punts
Entrevista personal=20 punts

DESENA.- FINALITZACIÓ DEL PROCÉS I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE 
TREBALL
La qualificació de cada persona aspirant serà la suma de les qualificacions 
obtingudes a la prova de coneixement, puntuació de mèrits, criteris 
socioeconòmics i entrevista personal (si es realitza).

En cas d’empat en les puntuacions prevaldrà la persona aspirant que hagi 
obtingut major puntuació en els criteris socioeconòmics.
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Un cop finalitzades les fases dels procés de selecció, es publicarà la llista de 
persones aprovades al Tauler d’edictes electrònic i la pàgina web de 
l’Ajuntament, per ordre de puntuació, segons l’acta del Tribunal. El Tribunal 
elevarà al president de la Corporació la proposta de nomenament i/o de 
contractació a cada una de les persones aspirants amb major puntuació de cada 
convocatòria.

Les persones que siguin seleccionades per a ser contractades hauran de presentar 
davant del Departament d’Ocupació de l’Ajuntament, dins el termini màxim 
requerit en la corresponent notificació, els documents que se li demanin per 
formalitzar el corresponent contracte de treball. En aquest moment caldrà 
presentar la documentació original de tots els documents aportats amb la 
sol·licitud de participació per realitzar les corresponents compulses. 
L’incompliment d’aquest termini comportarà la pèrdua dels drets de la persona 
a ser contractada i es procedirà a avisar a la següent persona candidata per ordre 
de puntuació.

La persona seleccionada serà contractada mitjançant “Contractes vinculats a 
programes d’activació per a l’ocupació”, segons la disposició addicional novena 
inclosa a la disposició final segona del Reial Decret-Llei 32/2021, del 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia d’estabilitat 
a l’ocupació i la transformació del mercat de treball, on exposa:

“Les administracions públiques i, en el seu cas, les entitats sense ànim de lucre 
podran realitzar contractes per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 
en el marc dels programes d'activació per a l'ocupació previstos en aquest text 
refós de la Llei d'Ocupació, la durada de la qual no podrà excedir de dotze 
mesos”.

Als efectes de la borsa de treball es constituirà una única llista ordenada per les 
puntuacions obtingudes en el concurs entre les persones aspirants. El tribunal 
elevarà la llista que conformarà la borsa de treball al President de la Corporació 
per tal que s’aprovi, mitjançant resolució.

Funcionament de la borsa de treball:
En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir treballs temporals, substitucions 
i interinitats, o bé desenvolupar funcions no previstes en els llocs de treball, les 
persones seleccionades es cridaran d’acord amb l’ordre de puntuació.

Si el lloc de treball a cobrir exigeix algun requisit específic, l’ordre de la llista serà 
el de major a menor puntuació, incloent únicament a aquelles persones aspirants 
que compleixin amb el requisit exigit.
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El procediment a seguir en ambdós casos serà el següent:

 La comunicació davant la necessitat de contractació i/o nomenament amb 
els candidats i candidates es realitzarà mitjançant correu electrònic, amb 
confirmació de lectura, i mitjançant trucada telefònica. En cas que la persona 
no sigui localitzable o no es posi en contacte amb el responsable de personal 
dins del dia hàbil següent, es cridarà al següent candidat de la llista.

 Correspon a les persones seleccionades l’obligació de facilitar i actualitzar en 
tot moment l’adreça de correu electrònic i els números de contacte telefònic.

 Les persones proposades presentaran al departament d’Ocupació els 
documents originals que acreditin els requisits exigits Si les persones 
aspirants proposades no presenten la documentació o no compleixen els 
requisits exigits, no podran ser contractades i quedaran anul·lades totes les 
seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en que incorrin per 
falsedat.

 Si la persona proposada no acceptés la proposta de contracte o nomenament, 
passarà automàticament a ocupar el darrer lloc de la llista i podrà ser 
contractada o nomenada la persona que ocupi el lloc immediatament 
següent de la llista, i així successivament, excepte que ho justifiqui 
degudament, en tal cas mantindrà la seva posició dins de la borsa. Quedaran 
justificats els següents casos:

o Trobar-se en situació laboral activa de durada superior a la que s’ofereix.
o Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o 

acolliment.
o Intervenció quirúrgica o hospitalització.

 S’establirà un període de prova d’un mes.

 Finalitzat el període de contractació o nomenament la persona es 
reincorporarà a la llista en el lloc que originàriament li va correspondre en el 
procés selectiu. No es podran realitzar contractacions que vulnerin la 
legislació vigent respecte a la concatenació de contractes o nomenaments.

 Mentre una persona integrant de la llista d’espera tingui vigent un 
nomenament o contracte temporal, no se li oferirà cap altra nova 
contractació o nomenament que pugui generar-se encara que sigui de 
durada superior, exceptuant que es tracti de cobrir una vacant fins a 
convocatòria definitiva, o un contracte de relleu, sempre que reuneixi els 
requisits legals.
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 Si la persona contractada renunciés al contracte o nomenament durant la 
seva durada, passarà automàticament a ocupar el darrer lloc de la llista i 
podrà ser contractada o nomenada la persona que ocupi el lloc 
immediatament següent de la llista, i així successivament. No obstant, si 
durant el termini de vigència de la borsa es renunciés en dues ocasions al 
contracte, la persona deixarà de formar part de la borsa.

 Els empleats que hagin estat contractats/nomenats com a conseqüència 
d’aquestes borses de treball, i que causin baixa voluntària, hauran d’avisar 
per escrit a l’Ajuntament de Ripollet amb un termini de 15 dies naturals. En 
aquest cas passaran a l’última posició de la borsa de treball. En el cas que 
l’empleat no efectuï el preavís, aquest o la part que en resti, es descomptarà 
de la quitança a percebre per aquest.

 El cessament del nomenament com a funcionari interí o contractat laboral 
temporal es produirà:

o En el moment que la persona substituïda, que gaudeixi del dret de 
reserva de plaça i destí, s’incorpori al seu lloc de treball.

o Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats o contractats.
o En el cas que s’estigui ocupant una plaça vacant, en el moment en què 

es nomeni o es contracti la persona que aprovi amb la màxima puntuació 
el procés de selecció corresponent, on en cas que la plaça sigui 
amortitzada.

 Seran causes d’exclusió d’aquesta borsa de treball:

o L’acomiadament per sanció ferma greu o molt greu del règim disciplinari, 
llevat per causes objectives o improcedents.

o La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia de 
nomenament o contractació.

o L’existència d’un informe desfavorable que objectivi manifesta manca 
d’idoneïtat per al desenvolupament de les funcions pròpies de la 
categoria.

 La vigència d’aquesta borsa serà de dos anys. Excepte en el cas que de forma 
prèvia a aquest termini es constitueixi una altra borsa fruit d’un procés 
d’oferta pública d’ocupació. En el moment en que finalitzi el procés de 
constitució de la  borsa objecte de la present convocatòria, les anteriors 
restaran sense efectes.

ONZENA. - INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI
Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitats al sector 
públic, en compliment del qual en el moment del nomenament o contracte, 
haurà d’aportar una declaració d’activitats que realitza, sol·licitant la 
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compatibilitat, si s’escau, o exercir l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 53/84, 
de 26 de novembre.

DOTZENA. - INCIDÈNCIES
El Tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que es presentin i 
per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del 
procés selectiu.

TRETZENA. - RECURSOS
1. Contra l’acord d’aprovació d’aquestes bases reguladores, que exhaureix la via 

administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal contenciós 
Administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà 
de la seva publicació íntegra al BOPB, de conformitat amb el que disposa 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de a jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al 
recurs contenciós administratiu, davant l’alcalde, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al BOPB, segons el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les administracions públiques, o qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

2. Contra les resolucions definitives de l’Alcaldia, les persones interessades 
podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació, o directament recurs 
contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació o notificació.

3. Contra els actes de tràmit del Tribunal de selecció que decideixin directament 
o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de 
continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar 
recurs d’alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació.

4. Contra els actes de tràmit del Tribunal de selecció no inclosos en l’apartat 
anterior, els/les aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular totes 
les al·legacions que estimin pertinents per a la seva consideració en el 
moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.
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5. Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que la persona 
aspirant accepta íntegrament aquestes bases reguladores, tret que, 
prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

ANNEX I. TEMARI

1. Vulnerabilitat social. Concepte, causes i factors.

2. Formes d’abordatge de la inclusió social.

3. Bretxa Digital. Causes, conseqüències i abordatge.

4. Risc d’excIusió residencial i vulnerabilitat energètica.

5. Serveis d’intervenció socioeducativa.

6. Dinamització de la Gent Gran: Prevenció i envelliment saludable.

7. L’Oficina Municipal d’EscoIartizació. Concepte, característiques i 
funcionament.

8. Pla Educatiu d’Entorn. Concepte característiques i objectius.

9. Casal de joves. Serveis que s’ofereixen.

10. La participació juvenil.

ANNEX II. DECLARACIÓ I SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ

Indicar per a quin perfil 
professional s’opta (lloc de 
feina)
Cognoms i Nom (tal i com s'identifica al DNI/NIE) DNI/NIE

Domicili (Adreça) Núm. Pis Porta

Població Província Codi postal

Correu electrònic Telèfon 1 Telèfon 2

Data naixement Permís residència Permís treball Nacionalitat
 vigent  vigent

Situacions a declarar: 
Experiència laboral relacionada amb el lloc de feina
(indiqueu nom empresa)

Indicar en mesos 
l’experiència laboral que té 
del lloc a optar:
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Formació complementària relacionada amb el lloc de feina
(indiqueu nom del curs)

Indicar nombre d’hores:

Titulació Acadèmica
(Anomenar l’especialitat):

Coneixement Català
Certificació

Sense estudis A (elemental)
Sense certificar pendent d’homologar B (intermedi)
Estudis primaris Graduat escolar – EGB C (suficiència)
Secundaria obligatòria ESO Carnet conduir
 FP1 CFGM B 
 Batxillerat COU C 
 FP II CFGS Altres carnets 

professionals: (indicar):
 Diplomatura enginyeria tècnica o equivalent
 Grau llicenciatura enginyeria o equivalent
 Postgrau/Máster

Formació Reglada i/o 
homologada i ja finalitzada 
amb l'obtenció del títol o 
certificat pagament títol

 Altres:
Altres situacions a declarar:
Inscripció al Servei d’Ocupació Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació No ocupat o com millora 
de feina.
Temps en situació d’atur
Indicar mesos:

Fills/es <18anys o amb discapacitats =>33%
Indicar número: 

Persona que NO percep cap prestació contributiva ni altres prestacions ni subsidis
Persona perceptora RGC / IMV
Dona
Persona pertanyen al col·lectiu Trans
Famílies monoparentals (cal documentació acreditativa)
Famílies a tots els membres en situació d’atur
Persones que no tenen la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació
Persones amb certificat de discapacitat
Amb informe de vulnerabilitat de SS
Dades econòmiques de 
la unitat familiar

Ingressos mensuals Indiqueu procedència 
ingressos (prestació atur, 
pensions o ingressos per 
treball):

Persona sol·licitant €
Cònjuge / parella €
Altres: €
Altres: €
Declaració responsable:
Sota la meva responsabilitat l’autenticitat de les dades recollides en aquesta instància i dels documents 
adjunts per a la participació en aquesta convocatòria.
Que compleixo els requisits establerts en l’oferta corresponent.
Que estic en possessió de la documentació que acredita el compliment dels requisits i de les obligacions 
a què es refereix aquesta declaració, per facilitar-la quan em sigui requerida per part d’aquest ajuntament.
Que no estic inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni he estat 
separat/a o acomiadat/a mitjançant expedient disciplinari del servei a cap administració pública.
Tenir coneixement que la no veracitat de les dades facilitades comportarà l’exclusió definitiva del procés 
selectiu, sense perjudici dels efectes que pugui preveure la legislació vigent.
Autoritzo a que l’Ajuntament de Ripollet consulti les dades disponibles per mitjans telemàtics a altres 
administracions públiques, dels requisits i situacions declarades, per a la seva comprovació.
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Autoritzo d’acord amb la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans/es als serveis públics, al servei 
responsable per realitzar les consultes de dades dels fitxers propietat de l’Ajuntament de Ripollet que siguin 
precises per a la tramitació i resolució de la present sol·licitud.
Dono el meu consentiment exprés per tal que: les dades personals recollides a la sol·licitud siguin 
sotmeses a un tractament, de caràcter confidencial en els fitxers creats amb la finalitat de poder tramitar 
la vostra sol·licitud i únicament amb la finalitat de gestionar la participació en el procés de selecció, sent el 
Responsable l’Ajuntament de Ripollet.
Vull ser notificat/da electrònicament per qualsevol tràmit o procediment del qual sigui part interessada 
o implicada, no cal tornar a indicar les dades per a les notificacions.

ANNEX III. VALORACIÓ CRITERIS SOCIOECONÒMICS

CONCEPTE CRITERIS SOCIOECONÒMICS (Puntuació max 40 punts) BAREM

 
Major de 45 anys 5
Ser menor de 30 anys 5

EDAT

Entre 30 i 45 anys 3
 
No percep cap ingrés 10
De 1€ a 450€ 8
De 450€ a 675€ 6
De 675€ a 900€ 4
De 900€ a 1.350€ 2

INGRESSOS INDIVIDUALS

Més de 1.350€ 1
 
Més de 24 mesos 10
Entre 12 mesos i un dia i 24 mesos 6
Entre 6 mesos i un dia i 12 mesos 4
Entre 3 mesos i un dia i 6 mesos 1

TEMPS A L'ATUR

Menys de 3 mesos 0
 
Dona 3
Col·lectiu trans 1
Família monoparental(cal documentació acreditativa) 1
Família amb tots els membres en situació d’atur 1
Persona perceptora de RGC/IMV 1
Persona no ha cotitzat per jubilació 1
Persona amb certificat de discapacitat 33% 1

ALTRES SITUACIONS I 
CONDICIONS

Persona amb un informe de vulnerabilitat de SS 1
 
3 fills/es 5
2 fills/es 3
1 fill/a 2

CÀRREGUES FAMILIARS

No té fills/es >18 anys 0

Tercer.- AUTORITZAR la despesa per l’import de 112.032,00 euros, que seran 
imputats a l’aplicació pressupostària 202.2411.13115 “Retribucions programa 
SAMS (AMB), 2a convocatòria” (85.164,00 euros), i a l’aplicació pressupostària 
202.2411.160015 “Quotes seguretat social personal programa SAMS (AMB), 2a 
convocatòria”, (26.868,00 euros), del vigent pressupost de l’Ajuntament de 
Ripollet, d’acord amb el següent desglossament:
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Any Aplicació pressupostària Import
202.2411.13115 28.388,00€

2022
202.2411.160015 8.956,00€

Total 37.344,00€

Any Aplicació pressupostària Import
202.2411.13115 56.776,00€

2023
202.2411.160015 17.912,00€

Total 74.688,00€

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

Quart.- APROVAR, així mateix, el formulari de sol·licitud de participació 
específica per aquesta convocatòria que serà presentat juntament amb la 
instància genèrica, d’acord amb els termes de les bases reguladores de la 
convocatòria.

Cinquè.- Les bases reguladores i la convocatòria es publicaran íntegrament en 
el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Ripollet, al BOPB i al DOGC. Els 
restants anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es faran públics en el 
tauler d’edictes electrònic de la corporació.

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

4.2. Empresa i comerç:

4.2.1. Acceptar el recurs econòmic concedit per la Diputació de Barcelona, 
a l’Ajuntament de Montcada i Reixac com a ens destinatari, per a 
l’execució de l’actuació: “Suport a la Indústria i PAEs de Montcada i Reixac, 
Ripollet i Cerdanyola”, Codi XGL: 22/Y/325284 en el marc Catàleg 2022 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Fets:

En data 23/12/2021 el Ple de la Diputació de Barcelona aprova  l’acord 226/21 el 
qual conté l’Aprovació de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg 
de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2021/0022828).

En data 07/02/2022, per Decret de l’Alcaldia núm. 2022/210, s’aprova la 
proposta del recurs: Actuacions de suport a la indústria, per a l’execució de 
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l’actuació Suport a la indústria i PAEs de Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola, 
dins la convocatòria del catàleg 2022, del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, i la sol·licitud a la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, com a ens destinatari, un ajut econòmic per 
l’import de 40.000,00 euros, que correspon al 60% del cost total de l’actuació, 
amb l’objectiu de portar a terme accions per la millora i dinamització dels 
polígons industrials així com accions directes de suport a empreses industrials 
per a la millora de la seva competitivitat.

En data 28/04/2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprova 
l’acord núm. 223/22, de concessió d’ajuts econòmics en règim de concurrència 
competitiva de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, destinant a l’ajuntament de Ripollet com a ens 
executor l’import 24.000,00 euros, que correspon al 60% del cost total de 
l’actuació: Suport a la indústria i PAEs de Montcada i Reixac, Ripollet i 
Cerdanyola, Codi 22/Y/325284, amb període d’execució pluriennal fins el 
31/12/2023.

Aquesta actuació s’executarà conjuntament amb l’ajuntament de Ripollet com a 
ens executor 1, l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès com a ens executors 2 i, 
l’ajuntament de Montcada i Reixac com a ens destinatari que serà l’encarregada 
de liderar el projecte i de transferir la subvenció atorgada a la resta dels 
col·laboradors segons el percentatge especificat a Sol·licitud de recursos. 
Formulari associat. Execució conjunta. Carta d’adhesió en el qual es detalla que 
a l’ens sol·licitant, Ajuntament de Montcada i Reixac li correspon un 50%; a l’ens 
executor Ajuntament de Ripollet un 40% i a l’ens executor Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès el 10% restant.

Ens Import destinat
Destinatari Ajuntament de Montcada I Reixac 30.000,00€
Executor 1 Ajuntament de Ripollet 24.000,00€
Executor 2 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 6.000,00€
Total 60.000,00€

En data 23/08/2022 per Decret núm. 2022/002057, de l’ajuntament de 
Montcada i Reixac, aprova acceptar l’ajut concedit per la Diputació, amb la 
distribució proposada per la DIBA:
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Recurs Actuació Codificació Import 
atorgat 2022

Import 
atorgat 2023

Actuacions de 
suport a la 
indústria

Suport a la 
indústria i 
PAEs de 
Montcada i 
Reixac, Ripollet 
i Cerdanyola

22/Y/325284 50.444,66 € 9.555,34 €

El cost previst d’aquesta actuació per part de l’ajuntament de Ripollet és de 
40.000,00 euros, dels que 24.000,00 euros seran finançat per la DIBA i, 
l’import de 16.000,00 euros serà finançat amb recursos del capítol I, II i IV, del 
pressupost municipal per a l’any 2022 i 2023.

Per tal de portar a terme l’actuació de referència en col·laboració amb els ens 
participants, es redactarà un conveni de col·laboració per establir les pautes de 
cooperació en la gestió i execució de l’actuació que regularà els compromisos 
tècnics i econòmics entre l’Ajuntament de Montcada i Reixac, Cerdanyola del 
Vallès i Ripollet.

Així mateix, per tal de fer el corresponent seguiment i valoració del conveni de 
col·laboració, així com per abordar qualsevol qüestió que es consideri d’interès 
pel seu desenvolupament, cal nomenar a dues persones que seran les 
encarregades de formar part de la comissió de seguiment.

Fonaments de dret:

Convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de 
la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB de data 24 de desembre de 2021.
Actualització del Catàleg de serveis 2021-2023, aprovat per Junta de Govern 
Local de la Diputació de Barcelona de data 23/12/2021.

Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol general 
(exp. núm. 2020/0008645), aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 28 de maig de 2020.

Vist l’informe emès en data 02/09/2022, per la tècnica d’Empresa, Sra. DADES 
PROTEGIDES, el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.

Considerant que la proposta a la Junta de Govern Local per a l’adopció del 
corresponent acord correspon a aquesta regidoria en virtut de les delegacions 
específiques efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1863, de 
data 5 de desembre, publicat al BOPB de data 16 de desembre de 2019, s’acorda:
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Primer.- ACCEPTAR el recurs econòmic per un import total de 24.000,00 
euros, concedit per la Diputació de Barcelona a l’ajuntament de Montcada i 
Reixac, com a ens destinatari, per a l’execució conjunta de l’actuació Suport a la 
indústria i PAEs de Montcada i Reixac, Ripollet i Cerdanyola, codi 22/Y/325284, 
entre l’ajuntament de Ripollet com a ens executor 1 i l’ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès com a ens executor2, segons l’acord núm. 223/22, de concessió d’ajuts 
econòmics en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

L’ajuntament de Montcada i Reixac transferirà a l’ajuntament de Ripollet la 
quantitat total de 24.000,00 euros, a executar durant l’exercici 2022 i 2023, 
d’acord amb el desglossament establert per la DIBA:

Any Import
2022 20.160,00 €
2023 3.840,00 €
Total 24.000,00 €

Segon.- DECLARAR pluriennal la despesa de 40.000,00 euros, de la següent 
manera:

Any Import
2022 33.600,00 €
2023 6.400,00 €
Total 40.000,00 €

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

Tercer.- SOL·LICITAR el pagament que ens correspon d’acord amb els termes del 
dictamen de concessió d’ajuts econòmics aprovat per la Junta de Govern Local de 
la Diputació de Barcelona en sessió de data 28 d’abril de 2022.

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de 
Ripollet.
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5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat 
d’allotjament.

Fets

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

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

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

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

5. La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva 
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del 
projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb 
l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts 
reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les 
necessitats de les famílies.
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6. El Pla de mandat de l'Ajuntament de Ripollet, contempla com actuació 
municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc 
de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la 
consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement 
econòmic i social del municipi.

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

Fonaments de drets

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

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

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

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

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Serveis Socials, s’acorda:

1. Autoritzar les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat 
d’allotjament en l’Hotel Grill Barbera, SA del Sr. DADES PROTEGIDES dels mesos 
de juliol fins al setembre de 2021 per un import total de 1.050,00€.

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

Codi Segur de Validació 35eeaefdb9374b15972cd59d0841d45c001

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

09
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat d’allotjament en l’Hotel Grill Barbera, SA del 
Sr. DADES PROTEGIDES dels mesos de juliol fins al setembre de 2021 per un 
import total de 1.050,00€.

NÚM. PSE DNI EXP HESTIA NOM IMPORT FACT
65415 DADES PROTEGIDES 2011/347 DADES PROTEGIDES 1.050,00 € 305001, 307039 

i 307890

3. Aprovar i realitzar el pagament als endossataris pels imports que es relacionen 
a continuació, per un import total de 1.050,00€, de l’aplicació pressupostària 
301-2313-48011, del vigent pressupost.

NÚM. PSE EXP HESTIA IMPORT CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACT
65415 2011/347 1.050,00 € A58242223 Hotel Grill Barberà, SA 305001, 307039 

i 307890

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

5.1.2. Prestacions econòmiques d’urgència social per alta de 
subministraments bàsics.

Fets

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

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

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

4. L'Ajuntament de Ripollet en data 1 de setembre de 2021, va aprovar el 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques, que va 
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ser modificat i publicat íntegrament en el BOPB de data 8 d’agost de 2022. 
Aquest reglament es basa, en compliment de la Constitució espanyola —
articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 
(en endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

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

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

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

Fonaments de drets

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

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).
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3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOPB, que va ser modificat i publicat 
íntegrament en el BOPB de data 8 d’agost de 2022.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Serveis Socials, s’acorda:

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social en concepte prestacions 
per alta subministraments bàsics (punt 3.1 apartat b) de l’Annex 3 del Reglament 
municipal de Prestacions Socials de caràcter econòmic de Ripollet a favor dels 
següents interessats per un import total de 226,12€.

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 226,12€ a favor de 
l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2312- 48005 
ajuts econòmics pobresa energètica, del pressupost municipal per a l’exercici 
2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 226,12€, 
de l’aplicació pressupostària 301-2312-48005 ajuts econòmics pobresa 
energètica, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

NUM AJUT EXP SOCIAL CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACTURA IMPORT
71114 2007/367 A08146367 SOREA, SAU 11042021G100000043 226,12 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

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

Fets

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

NUM AJUT DNI EXP SOCIAL NOM FACTURA IMPORT
71114 DADES PROTEGIDES 2007/367 DADES PROTEGIDES 11042021G100000043 226,12 €
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ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable 
per la resta de la comunitat.

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

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

4. L'Ajuntament de Ripollet en data 1 de setembre de 2021, va aprovar el 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques, que va 
ser modificat i publicat íntegrament en el BOPB de data 8 d’agost de 2022. 
Aquest reglament es basa, en compliment de la Constitució espanyola —
articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 
(en endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
modificat i publicat íntegrament en el BOPB de data 8 d’agost de 2022.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Serveis Socials, s’acorda:

1. Atorgar les prestacions econòmiques en concepte d’allotjament residencial en 
situacions de risc greu (punt 3.1) apartat d de l’annex 3 del Reglament municipal 
de Prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet a favor dels següents 
beneficiaris per un import total de 9.730,31€.

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 9.730,31€ a favor 
dels anteriors beneficiaris, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  301-2313-
48011 ajuts per habitatge, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

NUM AJUT IMPORT EXP HESTIA DNI/NIE NOM
71139 1.740,03 € 2022/408 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71140 122,64 € 2022/419 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71141 122,64 € 2006/290 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71142 2.945 € 2007/301 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71143 3.000 € 2014/449 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71154 1.800 € 2017/170 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES

9.730,31 €
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3. Ordenar el pagament als endossataris següents, per un import de 9.730,31€, 
de l’aplicació pressupostaria 301-2313-48011 ajuts per habitatge, del pressupost 
municipal per a l’exercici 2022.

NUM AJUT IMPORT EXP HESTIA ENDOSSATARI CIF ENDOSSATARI 
71139 1.740,03€ 2022/408 TAFEC S.A A08901258
71140 122,64€ 2022/419 INVERSIONES NARON 2003 S.L B63566244
71141 122,64€ 2006/290 INVERSIONES NARON 2003 S.L B63566244
71142 2.945€ 2007/301 HOTEL GRILL BARBERA S.A A58242223
71143 3.000€ 2014/449 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71154 1.800€ 2017/170 DADES PRPOTEGIDES DADES PROTEGIDES

9.730,31€

4. Notificar el present acord als endossataris.

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

5.1.4. Beques menjador escoles bressols mes juny i juliol 2022.

Fets

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

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

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

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

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

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

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
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2. Bases Específiques de Subvencions en Règim de Concurrència Competitiva de 
l’Ajuntament de Ripollet i Patronats, aprovades pel Ple celebrar amb data 27 
de desembre de 2018. Publicades al BOP de Barcelona amb data 7 de gener 
de 2019

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

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

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

6. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
modificat i publicat íntegrament en el BOPB de 8 d’agost 2022.

Qui subscriu ha examinat els fets, l’informe tècnic de data 23 de setembre 2022 
i altres expedients, procedents, associats a aquest, i les disposicions legals 
aplicables a l’assumpte que es menciona a la proposta i, de conformitat amb allò 
que es preveu als articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, s’acorda:

Primer.- Atorgar les beques dels menjadors escolars  del mes de juny i juliol 
2022 corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La 
Verema per un import total de 1.280,43€.

Segon.- Autoritzar, disposar la despesa, i aprovar el reconeixement de  
l’obligació de les beques dels menjadors escolar del mes juny i juliol 2022 
(corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema ) 
per un import total de 1.280,43€., segons l’annex I “ relació beques menjador 
escoles bressols municipals Ripollet mes juny i juliol”, adjunt a l’ expedient, que 
comença per l’alumne amb nif tutor DADES PROTEGIDES i acaba per l’alumne 
amb nie tutor DADES PROTEGIDES.

Tercer.- Ordenar el pagament a l’endossatari Eurest Catalunya S.L. amb CIF 
B58062027 per un import de 1.280,43€, de conformitat amb el disposat al punt 
16 de les bases reguladores i convocatòria.

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

5.2. Seguretat i Proximitat:

5.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb la grua 
municipal als mes de setembre de 2022

Primer.- En relació amb les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des del 1 al 30 de 
setembre de 2022, les quals han estat abonades mitjançant pagament efectiu i 
amb targeta de crèdit respectivament.

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

Fonaments de dret

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

Vist l´informe tècnic emes per l´Inspector Cap de la Policia Local en data 4 de 
octubre d´enguany.

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

Únic.- Donar conformitat a les taxes per la prestació del servei de retirada i 
immobilització de vehicles de la via pública, liquidades des de l´1 al 30 de 
setembre d´enguany, detallades a continuació:

Taxa Matrícula Data Autoliquidació Titular Import/€
684/22 DADES PROTEGIDES 02/09/2022 2256587 DADES PROTEGIDES 130,00
689/22 DADES PROTEGIDES 03/09/2022 2256588 DADES PROTEGIDES 90,00
695/22 DADES PROTEGIDES 04/09/2022 2256589 DADES PROTEGIDES 130,00
697/22 DADES PROTEGIDES 05/09/2022 2256598 DADES PROTEGIDES 90,00
686/22 DADES PROTEGIDES 07/09/2022 2256604 DADES PROTEGIDES 90,00
711/22 DADES PROTEGIDES 11/09/2022 2256610 DADES PROTEGIDES 130,00
713/22 DADES PROTEGIDES 11/09/2022 2256611 DADES PROTEGIDES 130,00
714/22 DADES PROTEGIDES 11/09/2022 2256612 DADES PROTEGIDES 130,00
715/22 DADES PROTEGIDES 11/09/2022 2256613 DADES PROTEGIDES 130,00
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717/22 DADES PROTEGIDES 15/09/2022 2256626 DADES PROTEGIDES 109,00
734/22 DADES PROTEGIDES 17/09/2022 2256628 DADES PROTEGIDES 90,00
723/22 DADES PROTEGIDES 19/09/2022 2256638 DADES PROTEGIDES 90,00
736/22 DADES PROTEGIDES 21/09/2022 2256641 DADES PROTEGIDES 90,00
737/22 DADES PROTEGIDES 21/09/2022 2256642 DADES PROTEGIDES 90,00
742/22 DADES PROTEGIDES 22/09/2022 225644 DADES PROTEGIDES 90,00
746/22 DADES PROTEGIDES 22/09/2022 2256645 DADES PROTEGIDES 90,00
748/22 DADES PROTEGIDES 23/09/2022 2256648 DADES PROTEGIDES 90,00
757/22 DADES PROTEGIDES 25/09/2022 2256649 DADES PROTEGIDES 130,00
765/22 DADES PROTEGIDES 28/09/2022 2256663 DADES PROTEGIDES 140,00
770/22 DADES PROTEGIDES 30/09/2022 2256666 DADES PROTEGIDES 90,00
62/22 DADES PROTEGIDES 02/09/2022 2256590 DADES PROTEGIDES 61,00
685/22 DADES PROTEGIDES 03/09/2022 2256591 DADES PROTEGIDES 130,00
687/22 DADES PROTEGIDES 03/09/2022 2256592 DADES PROTEGIDES 90,00
688/22 DADES PROTEGIDES 03/09/2022 2256593 DADES PROTEGIDES 90,00
690/22 DADES PROTEGIDES 03/09/2022 2256594 DADES PROTEGIDES 90,00
691/22 DADES PROTEGIDES 03/09/2022 2256595 DADES PROTEGIDES 90,00
694/22 DADES PROTEGIDES 04/09/2022 2256596 DADES PROTEGIDES 90,00
696/22 DADES PROTEGIDES 04/09/2022 2256597 DADES PROTEGIDES 130,00
683/22 DADES PROTEGIDES 05/09/2022 2256599 DADES PROTEGIDES 166,00
692/22 DADES PROTEGIDES 05/09/2022 2256600 DADES PROTEGIDES 109,00
698/22 DADES PROTEGIDES 06/09/2022 2256601 DADES PROTEGIDES 140,00
699/22 DADES PROTEGIDES 06/09/2022 2256602 DADES PROTEGIDES 90,00
700/22 DADES PROTEGIDES 07/09/2022 2256605 DADES PROTEGIDES 130,00
701/22 DADES PROTEGIDES 07/09/2022 2256606 DADES PROTEGIDES 90,00
702/22 DADES PROTEGIDES 07/09/2022 2256607 DADES PROTEGIDES 90,00
703/22 DADES PROTEGIDES 07/09/2022 2256608 DADES PROTEGIDES 90,00
704/22 DADES PROTEGIDES 07/09/2022 2256609 DADES PROTEGIDES 90,00
693/22 DADES PROTEGIDES 08/09/2022 2256614 DADES PROTEGIDES 90,00
706/22 DADES PROTEGIDES 10/09/2022 2256615 DADES PROTEGIDES 90,00
707/22 DADES PROTEGIDES 10/09/2022 2256616 DADES PROTEGIDES 90,00
708/22 DADES PROTEGIDES 10/09/2022 2256617 DADES PROTEGIDES 90,00
709/22 DADES PROTEGIDES 10/09/2022 2256618 DADES PROTEGIDES 90,00
710/22 DADES PROTEGIDES 11/09/2022 2256619 DADES PROTEGIDES 90,00
712/22 DADES PROTEGIDES 12/09/2022 2256620 DADES PROTEGIDES 149,00
716/22 DADES PROTEGIDES 12/09/2022 2256621 DADES PROTEGIDES 90,00
718/22 DADES PROTEGIDES 14/09/2022 2256624 DADES PROTEGIDES 90,00
719/22 DADES PROTEGIDES 14/09/2022 2256625 DADES PROTEGIDES 90,00
722/22 DADES PROTEGIDES 17/09/2022 2256629 DADES PROTEGIDES 130,00
725/22 DADES PROTEGIDES 17/09/2022 2256630 DADES PROTEGIDES 90,00
726/22 DADES PROTEGIDES 17/09/2022 2256631 DADES PROTEGIDES 90,00
727/22 DADES PROTEGIDES 17/09/2022 2256632 DADES PROTEGIDES 90,00
729/22 DADES PROTEGIDES 17/09/2022 2256633 DADES PROTEGIDES 90,00
730/22 DADES PROTEGIDES 17/09/2022 2256634 DADES PROTEGIDES 90,00
732/22 DADES PROTEGIDES 17/09/2022 2256635 DADES PROTEGIDES 90,00
728/22 DADES PROTEGIDES 18/09/2022 2256636 DADES PROTEGIDES 140,00
735/22 DADES PROTEGIDES 18/09/2022 2256637 DADES PROTEGIDES 130,00
724/22 DADES PROTEGIDES 19/09/2022 2256639 DADES PROTEGIDES 163,00
733/22 DADES PROTEGIDES 19/09/2022 2256640 DADES PROTEGIDES 90,00
738/22 DADES PROTEGIDES 22/09/2022 2256643 DADES PROTEGIDES 90,00
731/22 DADES PROTEGIDES 22/09/2022 2256646 DADES PROTEGIDES 166,00
740/22 DADES PROTEGIDES 22/09/2022 2256647 DADES PROTEGIDES 90,00
739/22 DADES PROTEGIDES 23/09/2022 2256650 DADES PROTEGIDES 109,00
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749/22 DADES PROTEGIDES 24/09/2022 2256651 DADES PROTEGIDES 130,00
751/22 DADES PROTEGIDES 24/09/2022 2256652 DADES PROTEGIDES 90,00
752/22 DADES PROTEGIDES 24/09/2022 2256653 DADES PROTEGIDES 140,00
754/22 DADES PROTEGIDES 24/09/2022 2256654 DADES PROTEGIDES 90,00
755/22 DADES PROTEGIDES 24/09/2022 2256655 DADES PROTEGIDES 90,00
756/22 DADES PROTEGIDES 24/09/2022 2256656 DADES PROTEGIDES 90,00
753/22 DADES PROTEGIDES 26/09/2022 2256657 DADES PROTEGIDES 109,00
758/22 DADES PROTEGIDES 26/09/2022 2256658 DADES PROTEGIDES 130,00
759/22 DADES PROTEGIDES 26/09/2022 2256659 DADES PROTEGIDES 130,00
760/22 DADES PROTEGIDES 26/09/2022 2256660 DADES PROTEGIDES 130,00
761/22 DADES PROTEGIDES 26/09/2022 2256661 DADES PROTEGIDES 110,00
762/22 DADES PROTEGIDES 26/09/2022 2256662 DADES PROTEGIDES 130,00
747/22 DADES PROTEGIDES 28/09/2022 2256664 DADES PROTEGIDES 166,00
764/22 DADES PROTEGIDES 28/09/2022 2256665 DADES PROTEGIDES 90,00
768/22 DADES PROTEGIDES 30/09/2022 2256667 DADES PROTEGIDES 90,00
769/22 DADES PROTEGIDES 30/09/2022 2256668 DADES PROTEGIDES 90,00
771/22 DADES PROTEGIDES 30/09/2022 2256669 DADES PROTEGIDES 90,00

Total 8.417

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció en règim de concurrència a favor de 
l’entitat Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (GRESCA) 
per a 2021.

Antecedents de fets:

Que en data 31 de desembre de 2021 es va aprovar per Decret d’Alcaldia, 
2021/2357, una subvenció en règim de concurrència competitiva per un import 
de 1.383,48.-€ a favor de l’entitat la G.R.E.S.C.A., per tal de finançar el cost del 
projecte “Activitats extraordinàries Gent Gran” per a l’any 2021 amb un 
pressupost de 3.275,00.-€.

Que en el punt 22 de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a projectes i activitats culturals a entitats i associacions sense 
ànim de lucre a Ripollet l’any 2021, està recollit el termini i forma de justificació, 
i el punt 24 estableix que el pagament de la subvenció s’efectuarà un cop 
finalitzat el projecte i les activitats subvencionades i prèvia aportació i aprovació 
de la justificació corresponent.

Que en data 31 de març de 2022, l’entitat G.R.E.S.C.A. va presentar amb registre 
d’entrada 2022/5063 la documentació referent a la justificació de dita subvenció. 
Aportant documents justificatius per import de 3.407,52.-€

Que revisada la documentació presentada des d'aquest departament es 
considera que les factures i justificants que compleixen amb els conceptes 
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subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvenció 
per a l'any 2021 sumen un import total de 3.407,52.-€ (consta la relació amb 
els imports imputats i els conceptes a què corresponent al full de càlcul adjunt a 
aquest expedient administratiu). Aquest import correspon a les despeses del 
personal encarregat de la coordinació i execució del projecte, a un tallerista, a 
materials i consumibles, i als mitjans de transport per a les excursions de la gent 
gran.

Vist l´informe favorable emès per la cap d’unitat de cultura respecte a l’aprovació 
de la justificació de la subvenció, per un total de 3.407,52.-€, i l’aprovació del 
pagament de la subvenció corresponent al projecte “Suport a activitats i 
programes culturals” Línia B de la convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva 2021 per import de 1.383,48.-€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria 601.334.48000 de l’exercici 2022, una vegada sigui 
traspassat el romanent de l’exercici 2021.

Fonaments jurídics:

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

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

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya.

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

 La Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques.
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 Ordenança municipal de les bases generals reguladores de les subvencions 
de l’Ajuntament de Ripollet i dels seus Patronats municipals de Cultura, 
d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

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

Per tot el que ha estat exposat, i en exercici de les atribucions competencials de 
l’alcalde segons la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) i al Dec. Leg. 2/2003 
que aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya que delega 
en JGL mitjançat resolució 2019/1863 de 5 de desembre de 2019, s’acorda:

Primer.- Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat G.R.E.S.C.A., 
amb NIF G61125449, per un import de 3.407,52.-€.

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de l’import de 1.383,48.-€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 601.334.48000 (convocatòria oberta ) de 
l’exercici 2022, una vegada sigui traspassat el romanent de l’exercici 2021.

Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat la G.R.E.S.C.A.

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

6.2. Esports:

6.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 AAVV Tiana Pont 
Vell.

Antecedents de fets:

L’entitat AAVV TIANA PONT VELL amb NIF G60243805, presenta el model SUBV5  
en termini, mitjançant registre d’entrada ENTRA-2022-4565 de data 
21/03/2022, corresponent a la justificació de la subvenció atorgada, en règim de 
concurrència competitiva (aplicació pressupostària 602.342.48000) per un 
import de 405,93 €, respecte del PROGRAMA 1: Participació al programa d’esport 
escolar organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves característiques 
suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 2021 per al municipi.

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

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

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

405,93 €

Atès que l’entitat AAVV TIANA PONT VELL amb NIF G60243805, presenta, en 
forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 1: Participació al 
programa d’esport escolar organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet, 
amb una relació de despeses per import de 691,95 euros, segons la relació 
adjunta a l’expedient administratiu.

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

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

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

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

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de la subvenció 
atorgada a l’entitat AAVV TIANA PONT VELL, efectuada en el període entre 01 de 
gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la relació següent:
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IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 1 405,93 € 691,95 € 405,93 €

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

 Import atorgat: 405,93 €
 Import justificat: 691,95 €
 Import obligació: 405,93 €
 Import pagament: 405,93 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat AAVV TIANA PONT VELL amb NIF 
G60243805,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 1: 405,93 €

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

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

6.2.2. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 a Societat Ocellaire 
la Vella de Ripollet.

Antecedents de fets:

L’entitat SOCIETAT OCELLAIRE LA VELLA DE RIPOLLET amb NIF G65465130, 
presenta el model SUBV5  en termini, mitjançant registre d’entrada ENTRA-
2022-4162 de data 15/03/2022, corresponent a la justificació de la subvenció 
atorgada, en règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 
602.342.48000), per un import de 500,00€, respecte del PROGRAMA 4: 
ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves característiques 
suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 2021 per al municipi.

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

Codi Segur de Validació 35eeaefdb9374b15972cd59d0841d45c001
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Donat que el foment de projectes esportius mitjançant la concurrència 
competitiva s’emmarca dins de la voluntat de contribuir a la represa de les 
activitats esportives de la ciutat i té un interès públic i social, per poder contribuir 
d’una banda a la represa després de l’aturada provocada per la COVID-19 i per 
contrarestar les seqüeles socials de la pandèmia, es justifica a l’òrgan resolutori 
la necessitat d’alterar el límit màxim de subvenció per projecte, actualment 
establert en les Bases Específiques de Subvencions en Règim de Concurrència 
Competitiva de l’Ajuntament de Ripollet i Patronats en el 50% de l’activitat 
subvencionada a, com a màxim, el 100% de l’import atorgat del mencionat 
projecte.

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

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

Atès que l’entitat SOCIETAT OCELLAIRE LA VELLA DE RIPOLLET amb NIF 
G65465130, presenta, en forma i dins del termini establert, justificació pel 
PROGRAMA 4: Organització d’esdeveniments i actes esportius, amb una relació 
de despeses per import de 761,67 euros, segons la relació adjunta a l’expedient 
administratiu.

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

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

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

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

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

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

Codi Segur de Validació 35eeaefdb9374b15972cd59d0841d45c001
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IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 4 500,00 € 761,67 € 500,00 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat SOCIETAT OCELLAIRE LA VELLA DE 
RIPOLLET, amb NIF G65465130, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
602.342.48000 del vigent pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import 
de 500,00 €.

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

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

6.2.3. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 a Club Tennis Taula 
de Ripollet.

Antecedents de fets:

L’entitat CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET amb NIF G58195389, presenta el model 
SUBV5  en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-2022-4575, 4576, 
4577, 4578, 4579, 4580, 4582, de data 21/03/2022, corresponent a la 
justificació de la subvenció atorgada, en règim de concurrència competitiva 
(aplicació pressupostària 602.342.48000) dels programes 2, 3, 5 i 7.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves característiques 
suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 2021 per al municipi.

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

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

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
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PROGRAMA IMPORT
PROGRAMA 2: Col·laboració d’entitats esportives en 
l’organització de les activitats del programa d’esports escolar 
organitzades i promogudes per l’ajuntament de Ripollet.

375,00 €

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

1.596,82 €

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

217,56 €

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

217,56 €

PROGRAMA 5C: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi (Desplaçament Torneig Estatal).

217,56 €

PROGRAMA 5D: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi (Gimcana Festa Major).

217,56 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 174,83 €

Atès que l’entitat CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET amb NIF G58195389, presenta, 
en forma i dins del termini establert, justificació, segons la relació adjunta a 
l’expedient administratiu.

 PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN 
L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORTS ESCOLAR 
ORGANITZADES I PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, amb una 
relació de despeses per import de 750,00 euros.

 PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS, amb una relació de despeses 
per import de 3.193,64 euros.

 PROGRAMA 5A: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Desplaçament Mallorca), amb una relació de despeses per import 
de 435,12 euros.

 PROGRAMA 5B: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Desplaçament Antequera), amb una relació de despeses per 
import de 435,12 euros.

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

Codi Segur de Validació 35eeaefdb9374b15972cd59d0841d45c001
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 PROGRAMA 5C: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Desplaçament pel Torneig Estatal que inicialment, tal com 
indiquen a la justificació, van sol·licitar per error a Valladolid, seguint el 
precedent d’anys anteriors, però que finalment es va celebrar a Antequera), 
amb una relació de despeses per import de 435,12 euros.

 PROGRAMA 5D: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Gimcana Festa Major), amb una relació de despeses per import de 
435,12 euros.

 PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ, amb una relació 
de despeses per import de 349,66 euros.

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

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

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

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

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

IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 2 375,00 € 750,00 € 375,00 €
Programa 3 1.596,82 3.193,64 € 1.596,82
Programa 5A 217,56 € 435,12 € 217,56 €
Programa 5B 217,56 € 435,12 € 217,56 €
Programa 5C 217,56 € 435,12 € 217,56 €
Programa 5D 217,56 € 435,12 € 217,56 €
Programa 7 174,83 € 349,66 € 174,83 €

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
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PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORTS ESCOLAR ORGANITZADES I 
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

 Import atorgat: 375,00 €
 Import justificat: 750,00 €
 Import obligació: 375,00 €
 Import pagament: 375,00 €

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

 Import atorgat: 1.596,82 €
 Import justificat: 3.193,64 €
 Import obligació: 1.596,82 €
 Import pagament: 1.596,82 €

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

 Import atorgat: 217,56 €
 Import justificat: 435,12€
 Import obligació: 217,56 €
 Import pagament: 217,56 €

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

 Import atorgat: 217,56 €
 Import justificat: 435,12€
 Import obligació: 217,56 €
 Import pagament: 217,56 €

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

 Import atorgat: 217,56 €
 Import justificat: 435,12€
 Import obligació: 217,56 €
 Import pagament: 217,56 €

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

Codi Segur de Validació 35eeaefdb9374b15972cd59d0841d45c001
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PROGRAMA 5D: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Gimcana Festa Major)

 Import atorgat: 217,56 €
 Import justificat: 435,12€
 Import obligació: 217,56 €
 Import pagament: 217,56 €

PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ

 Import atorgat: 174,83 €
 Import justificat: 349,66 €
 Import obligació: 174,83 €
 Import pagament: 174,83 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET amb 
NIF G58195389, a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 2: 375,00 €
Programa 3: 1.596,82 €
Programa 5A: 217,56 €
Programa 5B: 217,56 €
Programa 5C: 217,56 €
Programa 5D: 217,56 €
Programa 7: 174,83 €

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

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

6.2.4. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 a Ripollet Unión 
Atlética.

Antecedents de fets:

L’entitat RIPOLLET UNÓN ATLÉTICA amb NIF G59504738, presenta el model 
SUBV5  en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-2022-4471, 4472, 
4473, 5539, 5541 i 5564 de dates 18/03/2022 i 23/03/2022, corresponent a la 
justificació de la subvenció atorgada, en règim de concurrència competitiva 
(aplicació pressupostària 602.342.48000) per un import de 375,00 €, respecte 
del PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN 

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
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L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR 
ORGANITZADES I PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, per un 
import de 3750,66 €, respecte del PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES 
DE LES ENTITATS ESPORTIVES LOCLAS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS,  
per un import de 500,00 €, respecte del PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ 
D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS, per un import de 580,15 €, respecte del 
PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI, i per un import de 1165,50 €, respecte del PROGRAMA 7: PROMOCIÓ 
I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves característiques 
suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 2021 per al municipi.

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

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

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

375,00 €

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

3.750,66 €

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

580,15 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 1.165,50 €

Atès que l’entitat RIPOLLET UNÓN ATLÉTICA amb NIF G59504738, presenta, en 
forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 2: Col·laboració 
d’entitats esportives en l’organització de les activitats del programa d’esport 
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escolar organitzades i promogudes per l’Ajuntament de Ripollet,  amb una relació 
de despeses per import de 550,00 euros, pel PROGRAMA 3: Participació 
d’esportistes de les entitats esportives locals en lligues federades o escolars,  amb 
una relació de despeses per import de 4.658,30 euros, justificació pel 
PROGRAMA 4: Organització d’esdeveniments i actes esportius, amb una relació 
de despeses per  import de 3.269,05 euros, justificació pel PROGRAMA 5: 
Organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives d’especial rellevància 
o interès socioesportiu per al municipi , amb una relació de despeses per  import 
de 3.391,28 euros i justificació pel PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport 
femení, amb una relació de despeses per import de 2.055,00 euros, segons la 
relació adjunta a l’expedient administratiu.

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

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

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

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

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

IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 2 375,00 € 550,00 € 375,00 €
Programa 3 3.750,66 € 4.658,30 € 3.750,66 €
Programa 4 500,00 € 3.269,05 € 500,00 €
Programa 5 580,15 € 3.391,28 € 580,15 €
Programa 7 1.165,50 € 2.055,00 € 1.165,50 €
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PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZADES I 
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

 Import atorgat: 375,00 €
 Import justificat: 550,00 €
 Import obligació: 375,00 €
 Import pagament: 375,00 €

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

 Import atorgat: 3.750,66 €
 Import justificat: 4.658,30 €
 Import obligació: 3.750,66 €
 Import pagament: 3.750,66 €

PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS.

 Import atorgat: 500,00 €
 Import justificat: 3.269,05 €
 Import obligació: 500,00 €
 Import pagament: 500,00 €

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

 Import atorgat: 580,15 €
 Import justificat: 3.391,28 €
 Import obligació: 580,15 €
 Import pagament: 580,15 €

PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ

 Import atorgat: 1.165,50 €
 Import justificat: 2.055,00 €
 Import obligació: 1.165,50 €
 Import pagament: 1.165,50 €

Segon.- Reconèixer l’obligació a l’entitat RIPOLLET UNÓN ATLÉTICA amb NIF 
G59504738,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:
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Programa 2: 375,00 €
Programa 3: 3.750,66 €
Programa 4: 500,00 €
Programa 5: 580,15 €
Programa 7: 1.165,50 €

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

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

6.2.5. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 AFA Col·legi Sant 
Gabriel.

Antecedents de fets:

L’entitat AFA COL·LEGI SANT GABRIEL DE RIPOLLET amb NIF G58964370, 
presenta el model SUBV5  en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-
2022-4996 i 4997 de data 30/03/2022, corresponents a la justificació de la 
subvenció atorgada, en règim de concurrència competitiva (aplicació 
pressupostària 602.342.48000), per un import de 3.212,20 €, respecte del 
PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS, i per un import de 850,80 €, 
respecte del PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ.

Vist el decret d’Alcaldia 2021/1761 amb data 26 d’octubre de 2021, d’aprovació 
de la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves característiques 
suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 2021 per al municipi.

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

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, de data 31 de desembre de 2021, on 
s’atorga la subvenció indicada a continuació:
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PROGRAMA IMPORT
Programa 3: Participació d’esportistes de les entitats esportives 
locals en lligues federades o escolars.

3.212,20 €

Programa 7: Promoció i foment de l’esport femení. 850,80 €

Atès que l’entitat AFA COL·LEGI SANT GABRIEL DE RIPOLLET amb NIF 
G58964370, presenta, en forma i dins del termini establert, justificació pel 
PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS,  amb una relació de despeses per 
import de 7.963,84 euros i justificació pel PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT 
DE L’ESPORT FEMENÍ, amb una relació de despeses per  import de 2.986,32 
euros, segons la relació adjunta a l’expedient administratiu.

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

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

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

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

Primer.- Acceptar les despeses presentades per a la justificació de les 
subvencions atorgades a l'entitat AFA COL·LEGI SANT GABRIEL DE RIPOLLET, 
efectuades en el període entre 01 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 
2021, d'acord a la relació següent:

IMPORT ATORGAT IMPORT JUSTIFICAT IMPORT OBLIGACIÓ
Programa 3 3.212,20 € 7.963,84 € 3.212,20 €
Programa 7 850,80 € 2.986,32 € 850,80 €
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PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D'ESPORTISTES DE LES ENTITATS ESPORTIVES 
LOCALS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS

Import atorgat: 3.212,20 €
Import justificat: 7.963,84 €
Import obligació: 3.212,20 €
Import pagament: 3.212,20 €

PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT FEMENÍ.

Import atorgat: 850,80 €
Import justificat: 2.986,32 €
Import obligació: 850,80 €
Import pagament: 850,80 €

Segon.- Reconèixer l'obligació a l'entitat AFA COL·LEGI SANT GABRIEL DE 
RIPOLLET, amb NIF G58964370, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
602.342.48000 del vigent pressupost de l'Ajuntament de Ripollet, per un import 
de:

Programa 3: 3.212,20 €
Programa 7: 850,80 €

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

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

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Serveis Municipals i Municipalització:

7.1.1. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs 
contenciós-administratiu – Procediment ordinari 395/2022-A Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona.

Antecedents de Fet

Primer.- En data 23 de setembre de 2022 ha tingut entrada al Registre 
Municipal, amb número de referència ENTRA2022/18212, la notificació 
presentada pel Jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona, pel que 
es dóna compte de la interposició del recurs contenciós administratiu contra 
aquest Ajuntament, procediment ordinari 395/2022-A presentat per la 
representació de la Sra. DADES PROTEGIDES.
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Segon.- D’acord amb el contingut de la notificació emesa pel Lletrat de 
l’administració de justícia, el recurs contenciós administratiu de referència 
s’interposa contra la resolució desestimatòria de l’expedient administratiu 
número 2019/6784, amb motiu dels danys soferts el dia 25 de juny de 2019, a 
conseqüència d’una caiguda a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal de 
Ripollet i que atribueix al presumpte mal estat de la via pública i manca de 
senyalització d’aquest mal estat. 

Tercer.- Atès l’escrit del jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona, 
amb referència d’entrada ENTRA2022/18212 de data 23 de setembre de 2022, 
en el qual es requereix a aquest Ajuntament la remissió de l’expedient 
administratiu corresponent a la referida reclamació i l’emplaçament per part 
d’aquest Ajuntament als possibles tercers interessats per a la seva 
compareixença en el procediment judicial.

Fonaments de dret

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

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

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

Primer.- Restar assabentats de la interposició del recurs interposat contra 
aquest Ajuntament davant el Jutjat contenciós administratiu número 15 de 
Barcelona per la procuradora D. DADES PROTEGIDES, en representació de la Sra. 
DADES PROTEGIDES, contra la resolució per la que es desestima la reclamació 
patrimonial que consta en l’expedient administratiu 2019/6784.

Segon.- Acordar la remissió de l’expedient a l’esmentat Jutjat i la compareixença 
d’aquest Ajuntament, per la qual cosa es designa com a direcció lletrada per 
portar la defensa d’aquest ajuntament al lletrat D. DADES PROTEGIDES i a la 
lletrada D. DADES PROTEGIDES, i la representació processal al procurador D. 
DADES PROTEGIDES, en el procediment ordinari 395/2022-A que es segueix en 
el Jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona.
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Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, Sr. DADES PROTEGIDES, perquè en nom de la 
Corporació, concorri a la realització de quantes actuacions siguin precises per al 
compliment de la present resolució.

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

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

7.2. Urbanisme:

7.2.1. Aprovació Certificació d’Obres núm. 1 de les obres del Projecte 
diverses millores Escola Anselm Clavé.

Primer.- Aprovar la Certificació d’Obres núm. 1 i la corresponent factura, 
subscrita per l’arquitecta tècnica municipal senyora DADES PROTEGIDES, a les 
que executa l’empresa “B28 CONSTRUCCIONS, SL”, de les obres de del projecte 
diverses millores escola Anselm Clavé, per un import de 53.678,79€.

Segon.- Reconèixer l’obligació per import 53.678,79€ i aprovar el seu pagament 
a la mercantil B28 CONSTRUCCIONS, SL, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 308.323.63200 “programa de millores a les escoles” del vigent 
Pressupost municipal.

7.2.2. Aprovació Certificació d’Obres núm. 1 de les obres del Projecte de 
renovació de la gespa del Camp de Futbol Industrial de Ripollet

Primer.- Aprovar la Certificació d’Obres núm. 1 i la corresponent factura, 
subscrita per l’arquitecta tècnica municipal senyora DADES PROTEGIDES, a les 
que executa l’empresa “SPORTS AND LANDSCAPE, SL”, de les obres del projecte 
de renovació de la gespa del camp de futbol industrial de Ripollet, per un import 
de 150.744,59€.

Segon.- Reconèixer l’obligació per import 150.744,59€ i aprovar el seu 
pagament a la mercantil SPORTS AND LANDSCAPE, SL, que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 602.342.63201 “Millores instal·lacions 
esportives” del vigent Pressupost municipal.
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7.2.3. Devolució de Garantia definitiva del Contracte de Serveis de 
desenvolupament i integració d'una plataforma de gestió Web per a 
l'Ajuntament de Ripollet.

Antecedents de fet:

Que mitjançant acord de Junta de Govern Local en data 25 de febrer de 2020 va 
aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de desenvolupament i integració 
d'una plataforma de gestió web per a l'ajuntament de Ripollet, a favor de 
l’empresa Servicios Microinformatica SA, amb NIF A-25027145 corresponent  a 
la licitació dels serveis de desenvolupament i integració d’una plataforma de 
gestió web. Per l’execució de l’esmentat servei es va signar contracte el 27 de 
febrer de 2020 amb una durada de quatre mesos.

Que en data 24 de febrer de 2022 amb núm. de registre Entra-2022-2703 
l’empresa Servicios Microinformatica SA, sol·licita al registre de documents 
d’aquest Ajuntament, la devolució de l’aval per la quantitat de 2.124,00€ 
corresponent a l’import de garantia definitiva per l’adjudicació del servei.

En data 20 de setembre de 2022, l’ enginyer informàtic DADES PROTEGIDES, 
com a responsable del contracte de referència, ha emès informe favorable en 
relació al correcte compliment del contracte per part de l’empresa adjudicatària, 
i en conseqüència informant favorablement a la devolució de la garantia 
sol·licitada. Aquest informe s’incorpora a l’expedient administratiu.

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

Primer.- Aprovar la devolució de les garanties depositades per l’empresa 
Servicios Microinformatica S.A., amb NIF A-25027145, mitjançant aval bancari 
per import de 2.124,00€, en concepte de garantia definitiva de la licitació del 
contracte de serveis de desenvolupament i integració d'una plataforma de gestió 
web per a l'ajuntament de Ripollet.

Segon.- Notificar a l’interessat.

7.2.4. Instal·lació reserva estacionament genèrica persones mobilitat 
reduïda al carrer DADES PROTEGIDES.

Fets

1. En data 19 d’octubre de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, mitjançant 
escrit al Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm. 17527, sol·licita 
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una reserva d’estacionament genèrica per a persones amb mobilitat reduïda 
al DADES PROTEGIDES, expedient amb referència interna 2020/8001.

2. En data 29 d’octubre de 2021, la Policia local d’aquesta Corporació ha emès 
informe del literal següent:

<<Vista la solicitud presentada por la persona interesada y tres realizar una 
inspección ocular por los barrios de Can Mas y Sant Andrés de Ripollet que 
circulan y/o incluyen el lugar de la plaza solicitada, al objeto de comprobar 
la existencia y/o cuantía de zonas de estacionamiento reservado para 
personas con la movilidad reducida en las zonas descritas anteriormente, se 
emite el siguiente informe:

- Teniendo en cuenta la escasez de zonas de estacionamientos reservado 
para personas con movilidad reducida existentes por los barrios de Can 
Mas y Sant Andrés de Ripollet, es parecer de quien suscribe que sería 
conveniente, por parte de la Brigada Municipal de Obras de este 
Ayuntamiento, la señalización de una reserva de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida, de carácter GENÉRICO, en la calle 
DADES PROTEGIDES, concretamente en el espacio lineal de seis (6) 
metros de longitud existente entre el paso de peatones y el vado, con 
núm. de placa 645, sitos en el lugar.>>

3. Notificació de l’esmentat informe de la Policia local a la interessada en data 
2 de novembre de 2021, atorgant al mateix temps 10 dies per poder 
presentar al·legacions al seu contingut, abans d’elevar a l’òrgan competent 
l’aprovació de la instal·lació de la reserva d’estacionament.

4. Transcorregut aquest termini no consta en l’expedient la presentació 
d’al·legacions.

5. En data 16 de novembre de 2021, la tècnica de Mobilitat i Transport ha emès 
informe favorable a la petició, el qual resta incorporat a l’expedient 
administratiu.

Fonament de dret

Primer.- En la tramitació del present procediment administratiu, s’han seguit 
els tràmits previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segon.- En el tràmit d’audiència la interessada no ha presentat cap escrit, 
al·legacions ni cap altra documentació.
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Tercer.- Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Quart.- 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.

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

Primer.- Instal·lar una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda de caràcter genèrica al carrer DADES PROTEGIDES, en l’espai de 6 metres 
lineals existent entre el pas de vianants i el gual, d’acord amb l’informe emès per 
la Policia Local.

Segon.- Aquesta instal·lació municipal pot ésser revocada en el moment que 
l’ajuntament ho consideri oportú per raons d’interès públic.

Tercer.- Encarregar a la Brigada Municipal d’Obres la instal·lació, en l’esmentat 
emplaçament, d’aquesta reserva d’estacionament de caràcter genèrica per a 
persones amb mobilitat reduïda, en coordinació amb la Policia local.

Quart.-Notificar aquest acord a l’interessat i a la Brigada Municipal d’Obres.

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