
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 2022/31
Caràcter: ordinària
Data: 13 de setembre de 2022
Horari: 10.17 h a 10.40 h
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

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

Altres assistents:

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària
Sr. 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 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i comerç:

3.1.1. Acceptar el recurs econòmic concedit per la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès com a ens destinatari per a l’execució de 
l’actuació: “Centres Locals de Serveis a les Empreses”, Codi XGL: 22/Y/325319 en 
el marc Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023.-

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Mobilitat i Transport Públic:

4.1.1. Aprovació Memòria valorada "Construcció d’un camí apte per a persones 
amb diversitat funcional per accedir del parc Gassó Vargas al carrer Federico 
García Lorca i l’enjardinament i instal·lació de xarxa de reg del talús del carrer 
Pizarro, 42.-

4.2. Urbanisme:

4.2.1. Llicència per a alta de gual a DADES PROTEGIDES.-

Urgències:

5.  ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Aprovació de la relació de Beques Menjador Escoles Bressols Municipals, 
curs 2022/23.

5.1.2. Aprovació PSE Transport adaptat, juliol 2022, ACEC RODA.-
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6.  ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1.  Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Comissió 
Ripolletenca d’Activitats Culturals, en endavant CRAC, per a l’exercici 2021.

6.1.2.- Justificació de la subvenció en règim de concurrència a favor de l’entitat 
Centro Aragonés de Ripollet per a l’exercici 2021.

*****

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.

 JGL2022/30. Sessió ordinària 06/09/2022

2.- Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 núm. 2022/1513, de data 26 d’agost referent a l’adjudicació del contracte 
menor per l’estudi d’hàbits de compra de la ciutadania ripolletenca a 
l’empresa Grupo MDK Universal S.L., amb CIF núm. B61577169 per un preu 
de 13.733,50 euros (IVA 21% inclòs) i aprovar la disposició de la despesa per 
un import de 13.733,50 euros, (IVA inclòs) , amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 201.433.226991 “Promoció i dinamització del comerç de 
proximitat” del vigent Pressupost Municipal pel 2022.

 núm. 2022/1514, de data 26 d’agost  referent a l’adjudicació del contracte 
menor per portar a terme el servei per a la diagnosi de la cadena de valor, 
salut i benestar del projecte TECNOTALENT VALLÈS a l’empresa Society and 
Neurobusiness Experience SL, amb CIF núm. B67265173 per un preu de 
14.883,00 euros (IVA 21% inclòs) i aprovar la disposició de la despesa per un 
import de 14.883,00 euros, (IVA Inclòs), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 202.2411.226999 “Foment de l’Ocupació (DIBA)”.
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3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

3.1. Empresa i comerç:

3.1.1. Acceptar el recurs econòmic concedit per la Diputació de Barcelona 
a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès com a ens destinatari per a 
l’execució de l’actuació: “Centres Locals de Serveis a les Empreses”, Codi 
XGL: 22/Y/325319 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: Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), per a 
l’execució de l’actuació del mateix nom, 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 Cerdanyola del Vallès, com 
a ens destinatari, un ajut econòmic per l’import de 96.250,00 euros, que 
correspon al 75% del cost total del projecte, amb l’objectiu de realitzar accions 
adreçades a persones emprenedores i empreses amb la finalitat de generar noves 
activitats econòmiques, consolidar i fer créixer les existents i sensibilitzar vers 
l’emprenedoria.

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 77.000,00 euros, que correspon al 75% del cost total de 
l’actuació: Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), Codi 22/Y/325319, 
amb període d’execució pluriennal (2022-2023).

Aquesta actuació s’executarà conjuntament amb l’ajuntament de Montcada i 
Reixac i l’ajuntament de Ripollet com a ens executors i, l’ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 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 Cerdanyola del Vallès li correspon un 45%; a l’ens executor Ajuntament de 
Montcada i Reixac un 27,5% i a l’ens executor Ajuntament de Ripollet el 27,5% 
restant.
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En data 12/05/2022, l’ajuntament de Cerdanyola, per Resolució d’Alcaldia 
2022/2242, aprova l’acceptació de l’ajut concedit per la Diputació, amb la 
següent distribució:

Recurs Actuació Codificació Import atorgat 
2022

Import atorgat 
2023

Centres locals de 
serveis a les empreses

Centres locals de 
serveis a les 
empreses

22/Y/325319 150.385,76 € 129.614,24 €

El cost previst d’aquesta actuació per part de l’ajuntament de Ripollet, atès 
l’import concedit i el percentatge acordat, és de 102.666,67 euros, dels que 
77.000,00 euros seran finançat per la DIBA i, l’import de 25.666,67 euros serà 
finançat amb recursos propis del capítol I, II i IV, del pressupost municipal per a 
l’any 2022 i 2023.

Així mateix, per tal de portar a terme aquest programa és redactarà el contingut 
d’un conveni específic amb els ajuntaments implicats que servirà per establir les 
pautes de cooperació en la gestió i execució de l’actuació.

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 4/07/2022, per la tècnica d’Empresa, Sra. DADES 
PROTEGIDES, el qual consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.

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

Primer.- ACCEPTAR el recurs econòmic per un import total de 77.000,00 euros, 
concedit per la Diputació de Barcelona a l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
com a ens destinatari, per a l’execució conjunta de l’actuació Centres Locals de 
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Serveis a les Empreses (CLSE), codi 22/Y/325319, entre l’ajuntament de 
Montcada i Reixac com a ens executor 1 i l’ajuntament de Ripollet 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 Cerdanyola del Vallès transferirà a l’ajuntament de Ripollet la 
quantitat total de 77.000,00 euros, a executar durant l’exercici 2022 i 2023, 
d’acord amb el següent desglossament:

Any Import
2022 41.356,08 €
2023 35.643,92 €
Total 77.000,00 €

Segon.- DECLARAR pluriennal la despesa de 102.666,67 euros, de la següent 
manera:

Any Import
2022 55.141,45 €
2023 47.525,22 €
Total 102.666,67 €

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 tots els interessats en l’expedient, amb 
indicació dels recursos que siguin procedents.

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de 
Ripollet.
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4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.1. Mobilitat i Transport Públic:

4.1.1. Aprovació Memòria valorada "Construcció d’un camí apte per a 
persones amb diversitat funcional per accedir del parc Gassó Vargas al 
carrer Federico García Lorca i l’enjardinament i instal·lació de xarxa de reg 
del talús del carrer Pizarro, 42.-

Fets:

Primer. En data 4 de juliol de 2022, el Regidor de Mobilitat i Transport Públic 
proposa iniciar l'expedient per a l’aprovació de la Memòria “Construcció d’un 
camí apte per a persones amb diversitat funcional  per accedir del parc Gassó 
Vargas al carrer Federico García Lorca i l’enjardinament i instal·lació de xarxa de 
reg del talús del carrer Pizarro, 42”, per tal d’atendre deficiències d’accés a 
persones amb diversitat funcional detectades en determinats parcs del municipi.

Segon. En data 5 de juliol de 2022, la Técnica de Mobilitat i Transport Públic 
d’aquest Ajuntament, emet informe del següent tenor literal:

<<INFORME TÈCNIC EN RELACIÓ A la supervisió i aprovació de la memòria 
que reflecteix les actuacions de construcció d’un camí apte per a persones 
amb diversitat funcional  per accedir del parc Gassó Vargas al carrer 
Federico García Lorca i l’enjardinament i instal·lació de xarxa de reg del 
talús del carrer Pizarro, 42.

Antecedents

Primer. En les visites d’inspecció realitzades en els parcs de Ripollet s’ha 
comprovat que existeixen determinades deficiències en algunes zones verdes 
com son el accés de persones amb diversitat funcional del parc Gassó Vargas al 
carrer Federico García Lorca i l’enjardinament i instal·lació de xarxa de reg del 
talús del carrer Pizarro, 42.

Segon. Per atendre aquestes deficiències aquests serveis Tècnics han redactat la 
memòria “Construcció d’un camí apta per a persones amb diversitat funcional  
per accedir del parc Gassó Vargas al carrer Federico García Lorca i per al 
enjardinament i instal·lació de xarxa de reg del talús del carrer Pizarro, 42” 
execució que te un import el lot1 de 15.193,04 € més 3.190,54 € corresponent a 
l’IVA, total 18.383,58 €. I, el lot2 de 9.122,37 € més 1.915,70 € corresponent a 
l’IVA, total 11.038,07 €.
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Fonaments de dret

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

2. Els articles 12, 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), regula la 
classificació de les obres ordinàries.

L’article 12 ROAS  estableix diferent categories d’obres als efectes de l’elaboració 
dels projectes d’obres locals:

1. Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. Defineix el concepte 
de:
 reforma com el conjunt d’obres  d’ampliació, millora, modernització, 

adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent.
 reparació com  les necessàries per esmenar un dany produït en  un bé 

immoble per causes fortuïtes. Si afecten l’estructura del a resistència, la 
sustentació, la seguretat dels edificis i instal·lacions, o suposen alteració 
del volum, tenen la qualificació de gran reparació. I en el altres casos, quan 
no revesteixen complexitat tècnica constructiva, es consideren obres de 
reparació menor.

2. Obres de reparacions menors.

3. Obres de conservació i manteniment. Segons el ROAS son les que reparen el  
deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural 
del bé.

4.  Els articles  99, 118.2, 118.3 i 235 de la LCSP 9/2017.

Consideracions tècniques

1. LOT 1: CONSTRUCCIÓ D’UN CAMÍ APTE PER A PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL PER ACCEDIR DEL PARC GASSÓ VARGAS AL CARRER FEDERICO 
GARCÍA LORCA
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Aquesta zona verda es troba entre la rambla de Pinetons, carrer Palau Ausit i 
Avinguda Maria Torras i Federico García Lorca. Te un prat natural i una plantació 
de pins. Com a  mobiliari hi ha una zona de taules i una pista esportiva.

Amb la present obra es pretén realitzar un accés que compleixi la normativa de 
supressió de barreres arquitectòniques, de 3 metres d’amplada i una longitud 
aproximada de 53 metres. Que partirà de la zona de pícnic del Parc Gassó Vargas, 
passant per sobre del talús, fins a trobar l’esplanada que es troba a la mateixa 
cota que el carrer Federico García Lorca

2. LOT 2: L’ENJARDINAMENT I INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE REG DEL TALÚS DEL 
CARRER PIZARRO, 42

A la part posterior de l’edifici del carrer Pizarro, 42 existeix un talús, fruit del 
moviment de terres, realitzat fa uns mesos, que salva el pendent existent entre 
els carrers Barberà del Vallès i Pizarro.

Aquesta zona verda que confronta amb el carrer Cerdanyola. Just realitzat el 
moviment de terres i abans que la vegetació sembrada i la vegetació espontània 
poguessin germinar es van produir els aiguats de 18 de desembre de 2020.

Aquests aiguats van provocar una acumulació d’aigua tocant al mur que delimita 
la finca  del carrer Pizarro, 42 i unes esllavissades de terreny en la confluència 
entre el talús i el carrer Cerdanyola. Aquesta obra pretén estabilitzar el talús en 
aquest punt per tal d’evitar possibles esllavissades de terra futures. Aquests 
treballs consisteixen en la plantació d’arbres i arbusts en el talús, la instal·lació 
de reg localitzat i la instal·lació de xarxa protectora dels àrids del drenatge del 
mur de l’edificació. Les plantacions es faran en els mesos adequats 
vegetativament que corresponen als mesos de la tardor de 2022.

3. L’execució de les actuacions es farà amb càrrec a la partida 403 171 61900 
Millores als Parcs

Conclusions

1- La present memòria contempla les actuacions a realitzar a tres zones verdes 
municipals. Es tracta d’obres de conservació i manteniment , per tant, segons el 
que s’estableix a l’article 37.6 del Reglament d’Obres i Serveis és suficient la 
documentació inclosa en aquesta memòria per a la seva aprovació.

2-D’acord amb l’article 235 i 118.2 de la LCSP, vist que es tracta d’obres d’un 
pressupost base de licitació inferior a 500.000€, es manifesta que aquestes 
obres no afecten a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.

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

Codi Segur de Validació 8533f580acd1423fa4b1caed1aeba324001

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

31
/1

0/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


3- Pel que fa a la relació entre l’objecte del contracte i les necessitats que 
l’ajuntament vol atendre amb la contractació objecte del present informe es 
directa, clara i proporcional.

4- L’execució de les actuacions es farà amb càrrec a la partida 403 171 61900 
Millores als Parcs.

De conformitat amb tot l'exposat, es desprèn que la memòria que reflecteix les 
actuacions de de construcció d’un camí apta per a persones amb diversitat 
funcional  per accedir del parc Gassó Vargas al carrer Federico García Lorca i 
l’enjardinament i instal·lació de xarxa de reg del talús del carrer Pizarro, 42 
compleix amb tots els requisits necessaris per ser aprovada i s’informa 
favorablement.

Aquest és l’informe que s’emet i es subscriu a Ripollet a la data de la signatura 
electrònica.>>

Tercer.- Consta a l’expedient, informe dels Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament,  
de data 8 de setembre de 2022, en el qual es considera que procedeix que la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament adopti l’aprovació de la memòria per 
a la “Construcció d’un camí apte per a persones amb diversitat funcional  per 
accedir del parc Gassó Vargas al carrer Federico García Lorca i l’enjardinament i 
instal·lació de xarxa de reg del talús del carrer Pizarro, 42”, subscrita per la 
Tècnica de Mobilitat i Transport Públic DADES PROTEGIDES en data 5 de juliol 
de 2022.

Fonaments de dret

Primer. Consideració d’obra local.

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

Les classes d’obres locals poden ser d’urbanització  i ordinàries. Es qualifiquen 
com a obres d’urbanització aquelles que tenen aquest caràcter d’acord amb la 
legislació urbanística. Les demés obres locals es consideren obres ordinàries, tan 
si són executades amb els propis fons de l’entitat local com si ho són amb l’ajuda 
d’altre ens públics o de particulars, segons allò que preveu l’article 9 ROAS I 234 
TRLMRLC.
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Les obres ordinàries es regeixen per la normativa de règim local i les 
d’urbanització pel que disposa la legislació urbanística (art. 10 ROAS). Com és el 
cas que ens ocupa.

Segon. Classificació de les obres ordinàries. Els articles 12, 35 i 37.6 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens local (ROAS).

L’article 12 ROAS  estableix diferent categories d’obres als efectes de l’elaboració 
dels projectes d’obres locals:

1. Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. Defineix el concepte 
de:

1 reforma com el conjunt d’obres  d’ampliació , millora, modernització, 
adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble existent.

2 reparació com  les necessàries per esmenar un dany produït en  un bé 
immoble per causes fortuïtes. Si afecten l’estructura del a resistència, la 
sustentació, la seguretat dels edificis i instal·lacions, o suposen alteració 
del volum, tenen la qualificació de gran reparació. I en el altres casos, 
quan no revesteixen complexitat tècnica constructiva, es consideren 
obres de reparació menor.

2. Obres de reparacions menors

3. Obres de conservació i manteniment. Segons el ROAS son les que reparen el  
deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural 
del bé.

En el cas que ens ocupa es tracta del tipus d’obres del grup c) “Obres de 
conservació i manteniment ” segons resulta de la memòria que ara s’informa.

En el mateix sentit, els articles 231 i  232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (LCSP) regulen la classificació de les obres de 
conservació i manteniment, així com el procediment d’aprovació.

Concretament l’art. 231 LCSP estableix que l’adjudicació d’un contracte d’obres 
requeria la prèvia aprovació elaboració, supervisió, aprovació i replanteig de la 
corresponent memòria que ha de definir amb precisió l’objecte del contracte. 
L’aprovació de la memòria correspondrà a l’òrgan de contractació. I el 232 
d’aquest cos legal classifica  les obres, segons el segons el seu objecte i 
naturalesa, que coincideix, bàsicament,  amb la classificació del ROAS, en els 
següents grups: 
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 Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran 
reparació.
o Son obres de primer establiment les que creen un bé immoble.
o Son obres de reforma les d’ampliació, millora, modernització, adaptació, 

adequació o reforç de bé immoble.
o Son obres de reparació les necessàries per esmenar un menyscabament  

produït en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals. Quan 
afectin a l’estructura resistents tindran la qualificació de gran reparació  
i, en cas contrari, de reparació simple.

o Son obres de restauració aquestes que tenen per objecte reparar  una 
construcció conservant la seva estètica i respectant el seu valor històrics 
i mantenint  la seva funcionalitat.

o Son obres de rehabilitació  les reparació d’una construcció conservant la 
seva estètica, respectant el seu valor  històric i dotant-la de nova 
funcionalitat  que sigui compatible amb els elements i valors originals 
de l’immoble.

 Obres de reparació simple.
 Obres de conservació i manteniment.

o Tenen el caràcter de conservació les obres de reparació del bé pel 
menyscabament  que es produeix en el temps pel seu  natural ús.

o Les obres de manteniment tenen el mateix caràcter que les de 
conservació.

 Obres de demolició. Les d’enderroc o destrucció d’un bé immoble.

Tercer.- Tipus d’intervenció.

L’article 35 ROAS descriu les obres de conservació i manteniment de la següent 
manera:

“Article 35 Obres de conservació i manteniment.
35.1 Le obres hauran de ser mantingudes i inspecciones al llarg de la seva vida 
d’acord amb el que determinen els reglaments específics de les instal·lacions o 
productes constituents o incorporats a les obres.

Aquest precepte s’ha de posar en relació amb el Codi tècnic de l’edificació aprovat 
pel Real Decret 314/2006, de 17 de març, on  en el seu annex III “Terminologia” 
diu literalment:

“Als efectes d’aplicació del CTE, els termes que figuren a continuació ha 
d’utilitzar-se conforme al significat i a les condicions que s’estableixen per a 
cada un d’ells:

Manteniment: Conjunt de treballs i obres a efectuar periòdicament per a prevenir 
el deteriorament d’un edifici o reparacions puntuals que es realitzin en el mateix, 
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amb l’objecte de mantenir-lo en bon estat per a què, amb un fiabilitat adequada, 
compleixi amb els requisits bàsics de l’edificació establerts”.

De la memòria que ara s’informa es diu que les obres tenen el caràcter de 
conservació i manteniment.

Quart.- Documentació i Procediment

L’article 35 ROAS en el seu article 35,2 estableix:

“Article 35 Obres de conservació i manteniment.
35.2 Le obres de conservació i manteniment seran objecte d’un pressupost i, en 
el seu cas, d’una documentació anàloga a les de reparacions menors, excepte en  
els casos en què, per les seves característiques especials, no siguin susceptibles 
d’integrar-se en un pressupost i siguin executades directament per 
l’administració amb càrrec a les consignacions lliurades per aquesta finalitat”.

La documentació a la que fa esment l’article 35.2 quan diu que les obres de 
conservació i manteniment seran objecte, a més d’un pressupost, d’un 
documentació anàloga  a les obres de reparacions menors, està establerta a 
l’article 34 d’aquest mateix cos normatiu, el qual es refereix a una memòria  i la 
documentació tècnica o administrativa necessària  per definir-les, executar-les 
i valorar-les.

D’altra banda, l’article 37 ROAS  estableix el procediment d’aprovació del 
projectes d’obres i pel que fa a les de conservació i manteniment, 
reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis 
dels ens locals, és suficient que l’òrgan competent de la corporació aprovi 
la documentació a què es refereixen els articles 34 i 35 ROAS.

Així mateix l’article 235 de la LCSP estableix que abans de l’aprovació del 
projecte, quan el pressupost base de licitació del contractes d’obres sigui inferior 
a 500.000,- € l’informe de verificació haver-se tingut en compte les 
disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa 
tècnica  que resulti d’aplicació  (establert  al primer paràgraf d’aquest precepte) 
tindrà caràcter facultatiu, excepte que es tracti d’obres que afecti la estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l’obra, en quin supòsit serà igualment preceptiu. En 
el cas que ens ocupa, i segons resulta de la memòria subscrita per la tècnica de 
Protecció del Medi, les obres  no afecten aquests conceptes.

Cinquè.-Òrgan competent.

La Disposició Addicional segona del LCSP, atenent a la quantia i característiques 
de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la competència com a òrgan de 
contractació.
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L’article 21.1.0) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local en 
concordança amb l’article 53.1.p) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya atribueixen a l’alcalde 
l’atribució de  la competència de l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan 
siguin competent per la seva contractació i estiguin previstos en el  pressupost.

Aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local, segons consta 
en el punt cinquè, apartat 3.a) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de 
desembre de 2019.

Vista la proposta formulada per la Regidoria de Mobilitat i Transport Públic i els 
informes dels caps, responsables o tècnics, emesos a l’efecte, s’acorda:

Únic.- Aprovar la Memòria valorada “Construcció d’un camí apte per a persones 
amb diversitat funcional per a accedir del parc Gassó Vargas al carrer Federico 
García Lorca i l’enjardinament i instal·lació de xarxa de reg del talús del carrer 
Pizarro, 42”, subscrita per la Tècnica de Mobilitat i Transport Públic DADES 
PROTEGIDES en data 5 de juliol de 2022.

4. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

4.2. Urbanisme:

4.2.1. Llicència per a alta de gual a la DADES PROTEGIDES.-

Antecedents de fets

1. En data 16 de maig de 2022, la senyora DADES PROTEGIDES, presenta al 
Registre general d’aquest Ajuntament, entrada núm.8252, instància per 
autorització de gual en el local emplaçat al carrer DADES PROTEGIDES, 
expedient amb referència interna 2022/4108.

2. En data 20 de juny de 2022, la Sra. DADES PROTEGIDES presenta instància 
al registre general d’aquest Ajuntament (RE 2022-12452) al qual aporta 
compromís de reposició de la vorera.

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

4. D’acord amb la inspecció realitzada en data 4 de juliol de 2022, s’observa 
que existeix rebaix en la vorera, la porta d’accés té una amplada de 2,50 m i 
el gual te una mida de 3,23 m.
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5. Els Serveis tècnics municipals, emeten informe favorable en data 12 de juliol 
de 2022 es fa constar:

 Es pot passar a recollir la placa de gual obligatòria previ pagament de les 
taxes corresponents.

 S’haurà de procedir obligatòriament al pintat de la línia groga discontínua 
a l’asfalt en un gruix de 10 cm un cop instal·lada la placa.

6. En data 18 de juliol de 2022 la policia local emet informe favorable.

Fonament de dret

1. Els articles 187, següents i concordants del decret Legislatiu 1/2010 del 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, en la nova 
versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs local de Catalunya.

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

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

4. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
resolució d’alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre.

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

Primer.- Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la 
circulació i ordenances municipals, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de 
domini públic), d’una llargària de 3,23 metres lineals, a la senyora DADES 
PROTEGIDES , al carrer DADES PROTEGIDES, ref. cadastral: 9753139DF2995D 
0000LM.
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Segon.- Advertir l’interessat:

 Haurà de recollir la placa de gual obligatòria previ pagament de les taxes 
corresponents.

 Haurà de procedir obligatòriament al pintat de la línia groga discontínua a 
l’asfalt en un gruix de 10 cm un cop instal·lada la placa.

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

Quart.- Donar d’alta el gual en el padró municipal de guals i reserves.

Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada amb indicació dels recursos 
pertinents i procedir a la seva comunicació a l’Organisme de Recaptació i Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que s’incorpori el gual en el 
padró municipal de guals.

*****

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

Urgències:

5.- ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1.- Serveis Socials:

5.1.1.- Aprovació de la relació de Beques Menjador Escoles Bressols 
Municipals, curs 2022/23.

Antecedents de fet:

D’acord al que es determina al “Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024 de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat pel Ple, en data 23 de desembre de 2021, 
publicat al BOP de Barcelona amb data 31 de gener de 2022, les subvencions són 
una de les activitats estratègiques de l’ajuntament de Ripollet , en tant que 
constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives 
sorgides en la ciutat que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el 
treball conjunt de tots els agents socials i econòmics.

Amb data 24 de maig 2022, la junta de Govern Local va aprovar  la convocatòria 
de beques menjador escoles bressols municipals de Ripollet per curs 2022-2023.
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El període de sol·licituds de beques del curs 2022-2023 va ser del 27 de juny 
fins al 22 de juliol  d’enguany, i es van rebre 32 sol·licituds d’infants en  
escolarització prevista  a les escoles bressol municipals.

Amb data 1 de setembre  2022, la comissió avaluadora es va reunir per tal de 
valorar totes les sol·licituds presentades i després d’aplicar el barem establert a 
les bases de la convocatòria, el resultat obtingut es el següent:

Beques valorades com a denegades : 20
Beques valorades com a denegades per sol·licitant indocumentat: 1
Beques valorades com a MODALITAT A : 9
Beques valorades com a MODALITAT B:  1
Beques valorades com a MODALITAT C: 1

D’acord amb el que disposa l’apartat cinquè de l’article 174 del TRLRHL i que tot 
seguit es transcriu: “En casos excepcionals el Ple de la corporació podrà ampliar 
el número d’anualitat així com elevar els percentatges a que es refereix l’apartat 
3 d’aquest article”, en concordança amb els articles 79 i següents del RD 
500/1990.

Que les bases d’execució del Pressupost vigent, en l’apartat 3.8 de la refosa de 
delegacions d’atribucions i competències, delega a la Junta de Govern Local 
l’atribució de modificacions de percentatges a que es refereix l’apartat tercer de 
l’article 174 del TRLRHL quan es tramitin inversions o transferències de crèdit 
que les quals la JGL en sigui l’òrgan facultat per autoritzar la despesa.

El primer motiu que justifica l’excepcionalitat que contempla la norma, és que la 
convocatòria de subvencions per menjador escolar és per curs escolar. L’execució 
d’aquest servei es realitza entre els mesos de setembre d’un any fins al mes de 
juliol del següent.

A nivell socioeducatiu es considera l’excepcionalitat tenint en compte que la 
finalitat d’aquestes és la compensació de necessitats tan bàsiques com és 
l’alimentació en la primera etapa de la infància (0-3 anys) així com també una 
millora de les relacions amb l’entorn i dels hàbits i habilitats durant l’estona de 
lleure del migdia on es desenvolupa el servei de menjador. L’accés a aquest servei 
disminueix les desigualtat d’accés de moltes Famílies a espais educatius, 
permetent l’accés al món laboral i per tant generant més igualtat d’oportunitats 
socials.

Fonaments de dret:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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2. Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 
887/2006.

3. Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024 de l’Ajuntament de Ripollet, 
aprovat pel Ple celebrar amb data 23 de desembre de 2021. Publicat al BOP 
de Barcelona amb data 31 de gener de 2022.

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

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

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

7.  Convocatòria beques menjador escoles bressols municipals de Ripollet curs 
21/22, aprovada per Junta de Govern Local en sessió 24 de Maig de 2022.

8. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’hisendes locals.

Vist l’informe emès en data 1 de setembre 2022 per la Comissió Avaluadora on 
es formulen les propostes de concessió o en el seu cas, les denegacions d'ajudes 
a aquells sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en la referida 
convocatòria.

Vistos els informes, adjunts a l’expedient, emesos  per la Cap d’Educació on 
s’informa  dels dies lectius per a curs 2022/23 a l’escoles bressols municipals i 
del preu diari del Servei menjador per a curs 2022/23.

Qui subscriu ha examinat els fets, 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, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de la 
següent Acord :

Primer .- Aixecar els límits pressupostaris recollits en l’article 174.3 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’hisendes locals (TRLRHL) podent aplicar contra el pressupost dels exercicis 
2022 i 2023 la totalitat de la transferència de crèdit per finançar les actuacions 
descrites en els antecedents.

Segon.- Aprovar la beca de les persones beneficiàries, que consten a l’annex I 
amb  beca “ aprovada”, de la Convocatòria de beques menjador d’escola bressol 
municipal de Ripollet, curs 2022-2023, segons modalitat de beca i import diari 
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màxim previst, donat que compleixen amb els requisits i els barems establerts a 
la referida convocatòria.

Tercer.- Denegar la beca de les persones sol·licitants, que consten a l’annex I 
amb beca  “denegada”, de la Convocatòria de beques menjador d’escoles bressols 
municipals de Ripollet, curs 2022-2023, donat que els sol·licitants no 
compleixen amb els requisits i els barems establerts a la referida convocatòria.

Quart.- Disposar la despesa a favor de les persones beneficiàries amb la quantia 
que s’estableix a l’apartat segon i distribuïda en funció de l’execució temporal 
del servei de menjador a on van destinades aquestes subvencions, el curs escolar 
2022-2023. I és per això que ha d’anar a càrrec de les següent distribució 
d’aplicacions pressupostàries:

2022-301-2312-48001 Setembre a desembre 2022 3.000,00 euros
2023-301-2312-48001 Gener a juliol 2023 10.000,00 euros

L’eficàcia del present acord roman supeditada a l’existència de crèdit en el 
pressupost de l’any 2023.

Cinquè.-Publicar la relació aprovada a e-taulell de Ajuntament de Ripollet  i 
notificar a les Escoles Bressol municipals corresponents.

Sisè.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció Municipal.

---
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ANNEX I   RELACIÓ BEQUES MENJADOR ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS CURS 22/23

Reg. entrada Nom NIF tutor Nom tutor Escola Punts econ. Punts socials Punts total Beca Tipus beca Ajut màxim dia lectiu Observacions
14374 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
12962 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
13495 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
14413 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Verema Supera barem Denegada
13795 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Verema Supera barem Denegada
13040 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Verema Supera barem Denegada
14591 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES verema 7 2,1 9,1 Aprovada 100 % 5,65 €
12825 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES X No valoració Denegada escolaritzada a Cerdanyola
14109 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
14751 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
14732 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
13888 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
14494 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 7 7 Aprovada 75 % 4,24 €
13397 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Verema Supera barem Denegada
14705 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
14790 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 3 3 6 Aprovada 50 % 2,83 €
14790 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 3 3 6 Aprovada 50 % 2,83 €
14790 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 3 3 6 Aprovada 50 % 2,83 €
14028 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 3 3 Aprovada 50 % 2,83 €
13362 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Verema No valoració Denegada no disposa de documentació fiscal
14774 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 3 3 6 Aprovada 50 % 2,83 €
13964 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 5 5 Aprovada 50 % 2,83 €
14007 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 5 5 Aprovada 50 % 2,83 €
13105 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Verema Supera barem Denegada
14728 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 3 3 6 Aprovada 50 % 2,83 €
13831 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta No valoració Denegada no té plaça, llista d'espera
13799 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
14738 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
14738 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
14307 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Verema Supera barem Denegada
13469 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta Supera barem Denegada
13675 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES Rodeta 6,5 Aprovada 50 % 4,24 €
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5.1.2.- Aprovació PSE Transport adaptat, juliol 2022, ACEC RODA.-

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP, 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, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques en concepte de desplaçaments en 
transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’annex 3 del Reglament municipal de 
Prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet per el mes de juliol 2022 a 
favor dels següents interessats per un import total de 1.799,98€
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NUM. IMPORT EXP SOCIAL DNI NOM
71104 257,14 € 2019/072 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71105 257,14 € 2019/075 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71106 257,14 € 2000/432 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71107 257,14 € 1999/599 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71108 257,14 € 2002/060 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71109 257,14 € 2001/230 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES
71110 257,14 € 1999/603 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES

1.799,98 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 1.799,98€ a favor 
dels anteriors beneficiaris, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria  301-2313-
48007 ajudes transport adaptat, del pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament als endossataris següents, per un import de 1.799,98€, 
de l’aplicació pressupostaria 301-2313-48007 ajudes transport adaptat, del 
pressupost municipal per a l’exercici 2022.

NUM. IMPORT EXP SOCIAL CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI
71104 257,14 € 2019/072 B65964256 ACEC A RODA, SL
71105 257,14 € 2019/075 B65964256 ACEC A RODA, SL
71106 257,14 € 2000/432 B65964256 ACEC A RODA, SL
71107 257,14 € 1999/599 B65964256 ACEC A RODA, SL
71108 257,14 € 2002/060 B65964256 ACEC A RODA, SL
71109 257,14 € 2001/230 B65964256 ACEC A RODA, SL
71110 257,14 € 1999/603 B65964256 ACEC A RODA, SL

1.799,98 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

6.- ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1.- Cultura:

6.1.1.- Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Comissió 
Ripolletenca d’Activitats Culturals, en endavant CRAC, per a l’exercici 
2021.

Antecedents de fets:

Que en data 29 de desembre de 2021 es va aprovar per Decret una subvenció 
nominativa, per un import de 7.095,00.-€ a favor de l’entitat CRAC, per tal de 
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finançar el cost del projecte d’activitats culturals anual de l’any 2021 amb un 
pressupost de 7.580,00.-€.

Que en data 31 de desembre de 2021, es va signar el conveni regulador de la 
subvenció prevista nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, 
aplicació pressupostaria 601.334.48008.

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

Que amb data 04 d’abril de 2022, van presentar mitjançant instància al registre 
general de l’Ajuntament, núm. d’entrada E2022-5300, una relació de factures 
justificatives de la subvenció per import de 7.791,58.-€.

Que segons consta a l’informe tècnic de la Cap d’Unitat de Cultura, un cop 
revisada la documentació presentada des d’aquest departament  es considera 
que  les factures i justificants  que acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits en el conveni aprovat per a l’any 
2021 sumen un import total de 7.651,94.-€ (consta la relació amb els imports 
imputats i els conceptes als que corresponent al full de càlcul adjunt a aquest 
expedient administratiu). Es considera que aquesta despesa és adequada a la 
finalitat de la subvenció atorgada, segons el projecte aportat per l’entitat CRAC.

Fonaments jurídics:

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

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

3. 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.

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

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

6. Llei 26/2010, del 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya.
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7. 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.

8. 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.

9. 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.

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

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

Primer.- Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat CRAC, amb 
NIF V-58954785, per un import de 7.651,94.-€, que supera el pressupost 
presentat per al projecte anual pel qual es va a aprovar una subvenció de 
7.095,00.-€.

Segon.- Reconèixer l’obligació per import de 1.419,00.-€, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 601.334.48008.

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

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

6.1.2.- Justificació de la subvenció en règim de concurrència a favor de 
l’entitat Centro Aragonés de Ripollet per a l’exercici 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 2.580,00.-€ a favor de l’entitat Centro Aragonés de Ripollet, per tal de 
finançar el cost del projecte “manteniment i millores d’infraestructures de seus 
socials” per a l’any 2021 amb un pressupost de 7.596,34.-€.
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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.

En data 21 de gener de 2022, l’entitat Centro Aragonés va presentar amb registre 
d’entrada 2021/1009 la documentació referent a la justificació esmentada, 
aportant documents justificatius per import de 7.868,06.-€

Que revisada la documentació presentada des d'aquest departament es 
considera que les factures i justificants que compleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits a la convocatòria de subvenció 
per a l'any 2021 sumen un import total de 5.871,38.-€ (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 
pagament del lloguer del local social de l'entitat, a l'assegurança que cobreix el 
local i a les despeses dels subministraments bàsics. No són subvencionables les 
despeses corresponents a l'adquisició d'equips informàtics, ni tampoc el 
pagament d'impostos.

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 5.871,38.-€, i l’aprovació del 
pagament de la subvenció corresponent al projecte “Manteniment i viabilitat de 
seus socials d’entitats culturals” Línia A de la convocatòria de subvencions en 
règim de concurrència competitiva 2021 per import de 2.580,00 €, 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:

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

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

3. 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.

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

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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 Centro 
Aragonés de Ripollet, amb NIF G61197828, per un import de 5.871,38.-€.

Segon.- Reconèixer l’obligació de pagament de l’import de 2.580,00.-€ 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.- Comunicar el present acord a la intervenció i a la tresoreria municipal.
Notificar el present acord a l’entitat Centro Aragonés de Ripollet. 

Quart.-. Notificar el present acord a l’entitat Centro Aragonés de Ripollet. 

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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