
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 2022/43
Caràcter: ordinària
Data: 13 de desembre de 2022
Horari: 10.15 a 10.30 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

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 GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Devolució garantia contracte serveis ornamentació enllumenat nadalenc.

3.1.2. Devolució fiança garantia definitiva per finalització de contracte servei 
comunicació institucional.

3.1.3. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte d’obres de remodelació i actualització de les instal·lacions municipals 
del molí fariner Molí d’en Rata de Ripollet.

3.1.4. Licitació contracte de serveis de direcció d’obres de la remodelació del parc 
1r de maig.

3.2. Modernització Administrativa:

3.2.1. Pagament dels interessos de demora meritats a conseqüència de la 
renúncia a la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel 
desenvolupament d’activitats en l’àmbit de transparència (2020-2021).

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Primera pròrroga del contracte de servei de manteniment del programari 
Aplicatiu Spin Saas (Software as a Service), per a la gestió diària global dels 
serveis d’àmbit de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet.

4.2. Empresa i Comerç:

4.2.1. Justificació subvencions pel desenvolupament econòmic local i foment de 
l'economia social, solidària i l'associacionisme (3 línies).
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5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica, per a desplaçaments en transport adaptat (punt 
3.2 apartat d.1) de l’annex 3, del Reglament municipal de prestacions socials de 
caràcter econòmic (exp. 2022/59).

5.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a 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 (exp. 2022/7225).

5.2. Polítiques LGTBI:

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

5.3. Educació:

5.3.1. Aportació anual al Consorci per a la Normalització Lingüística, per a l’any 
2022.

5.3.2. Aprovació Conveni Associació d’Educació i Cultural de persones adultes 
Jaume Tuset, curs 2022-2023.

5.4. Seguretat i Proximitat:

5.4.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua 
municipal, novembre 2022.

5.4.2. Instal·lació senyalització viària al carrer Tamarit, 12.

5.4.3. Instal·lació pilona retràctil (exp. 2022/7898).

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció, en règim de concurrència competitiva, línia B 
a favor de l’Associació Societat Coral del Vallès, per a l’exercici 2021.

6.1.2. Adquisició de béns Diputació de Barcelona.
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6.2. Patrimoni:

6.2.1. Acceptació de l’assignació de Fons de foment del turisme de la Generalitat 
de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball, Direcció General de Turisme 
(octubre 2021-març 2022).

6.3. Esports:

6.3.1. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Gassó i Vidal, per a activitats 
esportives.

6.3.2. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA IES Lluis Companys, per a activitats 
esportives.

6.3.3. Aprovació de l’arxiu de l’expedient de reintegrament de la subvenció 2020, 
en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la 
Cruz, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Baixa gual (exp. 2021/5556).

7.1.2. Baixa gual (exp. 2022/6374).

7.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres del Projecte de 
remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de Tiana i Pont Vell.

7.1.4. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres de recuperació 
mediambiental de l’entorn fluvial del riu Ripoll, entre el pont de la carretera de 
l’Estació i el pont del carrer Tarragona, lot 1.

7.1.5. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres de rehabilitació de tres 
habitatges de propietat municipal.

7.1.6. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres del Projecte de 
l’enllumenat de les instal·lacions esportives exteriors.
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Urgències:

8. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

8.1. Serveis Socials:

8.1.1. Atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a entitat de 
Ripollet que realitzin casals d’estiu de lleure i esportius fora d’horari lectiu, 
durant els mesos de juny i juliol de 2022 a espais municipals.

8.1.2. Atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
d’àmbit de Drets Socials (línies 1 a la 8) convocatòria 2022.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

D’acord amb el que disposa l’article 110 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’aprova l’acta núm. 2022/42, de 29 novembre.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/1999, de 16 de novembre, per la qual es va aprovar la liquidació 
d’abonaments al poliesportiu municipal del mes d’octubre de 2022, per un 
import total de 5.065,01 €.

 2022/2006, de 18 de novembre, pel qual es va aprovar el Padró de taxes de 
serveis del mercat municipal, corresponent al mes d’agost de 2022, per un 
import total de 12.284,05 €.

 2022/2020, de 21 de novembre, pel qual es va autoritzar l’ús de diferents 
instal·lacions esportives municipals, per a entrenaments i partits de la 
temporada regular 2022-2023, a l’entitat Club Bàsquet Ripollet. Cessió que 
està exempta de taxa al tractar-se d’una entitat de CATEGORIA A, segons el 
que estableix l’article 6.1.3, referent a la taxa per l’ús d’instal·lacions per 
entitats esportives segons l’Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa 
per la prestació de serveis esportius.
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 2022/2023, de 22 de novembre, pel qual es va acceptar la subvenció de 
36.000 euros, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per a 
l’execució del Pla de treball anual AODL RIPOLLET MUNICIPI GENERADOR 
D’OPORTUNITATS, de la convocatòria per a l’any 2022, per a la concessió de 
subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local.

 2022/2056, de 25 de novembre, pel qual es va aprovar l’autorització d’ús, a 
l’entitat Institut Escola Els Pinetons, amb NIF S0800618A, representada pel 
senyor DADES PROTEGIDES, de la pista coberta-descoberta del poliesportiu 
municipal de Ripollet (dimarts, dimecres i dijous), en horari de 10.45 a 12.30 
i de 15.00 a 16.30 hores, durant els dies lectius del calendari escolar, amb 
l’objectiu de fer les activitats físiques de cos a l’exterior adreçades a l’alumnat 
de cicle de Grans, dins de la seva planificació educativa anual. Per aquesta 
autorització d’ús s’ha aprovat la reducció de la taxa fins al 100 % a l’entitat, 
en concepte d’utilització d’espais i equipaments per l’ús de les pistes per les 
activitats físiques, dins de la seva planificació educativa anual durant el curs 
escolar segons el que estableix l’article 6.1.11 referent a usos especials 
instal·lacions esportives de l’Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa 
per la prestació de serveis esportius.

 2022/2108, de 2 de desembre, pel qual es va acceptar la subvenció per 
l’import de 160.634,64 €, atorgat pel SOC, per a l’execució del Programa 
Treball i Formació Línia ACOL, destinada a la contractació laboral de 7 
persones. durant 12 mesos a jornada completa.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Devolució garantia contracte serveis ornamentació enllumenat 
nadalenc.

Fets

1. El 2 de novembre de 2020, per Resolució d’Alcaldia 1472, es va aprovar 
l’adjudicació del contracte de serveis d’ornamentació de l’enllumenat 
nadalenc, a favor de l’empresa Group Innion Lighting, SL, amb NIF 
B55595771. Per l’execució de l’esmentat servei es va signar contracte el 20 
de novembre de 2020, amb una durada de dos anys i sense possibilitat de 
pròrroga.
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2. El 12 de maig de 2022, amb núm. de registre entra-2022-8067, l’empresa 
Group Innion Lighting, SL, va sol·licitar la devolució de la fiança de garantia 
definitiva per la quantitat de 4.065,50 €, corresponent a l’import de garantia 
definitiva per l’adjudicació del servei.

3. El 4 de octubre de 2022, la tècnica d’Empresa, en substitució del cap d’unitat 
de Comerç, responsable del contracte de referència, va emetre 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 es va incorporar en 
l’expedient administratiu.

Per tot l’anterior, i fent ús de les facultats delegades per Resolució d’Alcaldia 
1863/2019, de 5 de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada d’Economia, proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar la devolució de la fiança de garantia definitiva dipositada per 
l’empresa Group Innion Lighting SL, amb NIF B55595771, per un import de 
4.065,50 €, en concepte de garantia definitiva, de la licitació del contracte de 
serveis d’ornamentació de l’enllumenat nadalenc.

2. Notificar aquest acord a l’interessat.

3.1.2. Devolució fiança garantia definitiva per finalització de contracte 
servei comunicació institucional.

Fets

1. El 19 de juny de 2018, per Resolució d’Alcaldia, es va adjudicar a l’empresa 
l’Ariadna Comunicació, SCP, amb NIF J66691841, el contracte de serveis per 
al disseny, producció, impressió i distribució de la comunicació institucional 
de l’Ajuntament.

2. El 20 de juliol de 2018, l’Ajuntament, va signar el contracte de serveis amb 
l’empresa, qui va dipositar una garantia, per un import de 3.557,31 euros.

3. El 18 de juliol de 2022, amb núm. de registre entra-2022-14589, l’empresa 
Ariadna Comunicació, SCP, va sol·licitar la devolució de la garantia per la 
quantitat de 3.557,31 €, corresponent a l’import de garantia definitiva per 
l’adjudicació del servei.

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


4. El 7 de novembre de 2022, la cap d’unitat de Comunicació, com a 
responsable del contracte de referència, va emetre 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 es va incorporar en l’expedient 
administratiu.

Per tot l’anterior, i fent ús de les facultats delegades per Resolució d’Alcaldia 
1863/2019, de 5 de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada d’Economia, proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar la devolució de les garanties depositades per l’empresa Ariadna 
Comunicació, SCP, amb NIF J66691841, per un import de 3.557,31 €, en concepte 
de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis per al disseny, 
producció, impressió i distribució de la comunicació institucional de 
l’Ajuntament.

2. Notificar aquest acord a l’interessat.

3.1.3. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte d’obres de remodelació i actualització de les instal·lacions 
municipals del molí fariner Molí d’en Rata de Ripollet.

Fets

1. El 25 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar definitivament 
el Projecte d’obres de remodelació i actualització del molí fariner Molí d’en 
Rata, així com els treballs necessaris que caldrà per poder garantir un 
funcionament correcte de l’equipament, redactat pel senyor DADES 
PROTEGIDES, enginyer industrial, núm. col. 11460 de l’empresa PROYECTOS 
DE INGENIERIA DEL VALLES SLP (PROINVA), SL, amb un valor estimat de 
ascendeix a 91.676,92 € (110.929,07 € amb el 21 % d’IVA).

2. El projecte inclou la memòria, Plec de prescripcions tècniques particulars, 
pressupost i documentació gràfica.

3. El 23 de novembre de 2022, l’arquitecte tècnic municipal, va emetre 
memòria tècnica justificativa, incorporada en l’expedient administratiu, 
justificant la necessitat de la realització de les obres de remodelació i 
actualització de les instal·lacions municipals del molí fariner Molí d’en Rata 
de Ripollet, així com la seva idoneïtat i la sostenibilitat financera de la 
contractació.
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4. L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel 
qual cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 
igualtat de tracte.

5. La unitat de Contractació va elaborar el Plec de clàusules administratives 
particulars –PCAP–, constant en l’expedient el Projecte-Plec de 
Prescripcions Tècniques –PPT–, 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.

6. 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 numeració següent: 45220000-5–Obres 
d’enginyeria i treballs de construcció.

Fonaments de dret

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu d’obres, d’acord amb la definició que del mateix 
estableix l’article 13 LCSP.

2. 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, tot excloent 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 
noranta-u mil sis-cents setanta-sis euros amb noranta dos cèntims 
(91.676,92 €).

3. 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.

4. No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que 
preveu l’article 21.1.b) de la LCSP, llindars dels contractes subjectes a 
regulació harmonitzada i la posterior actualització mitjançant Ordre 
ministerial HFP/1499/2021, de 28 de desembre, pel qual es publiquen els 
límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació dels 
sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.
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5. La contractació es durà a terme, mitjançant el procediment obert simplificat, 
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, perquè el valor estimat de contracte és 
inferior a 2.000.000,00 €, i la seva adjudicació serà mitjançant l’aplicació 
de criteris avaluables de manera automàtica.

6. 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 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Economia, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte d’obres de 
remodelació i actualització de les instal·lacions municipals del molí fariner Molí 
d’en Rata de Ripollet, quines prestacions estan genèricament enunciades al 
contingut dels documents Plec de clàusules administratives particulars i Plec de 
prescripcions tècniques, continguts en l’expedient administratiu.

2. Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte que, s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 401.933.63200 “Arranjament equipaments” del Pressupost 
municipal.

3. Autoritzar la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació suficient 
pels exercicis en que tingui vigència el contracte, amb els imports següents:

Any 2022: despesa de 91.676,92 € (noranta-un mil sis-cents setanta-sis euros 
amb noranta-dos cèntims), més l’IVA de 19.252,15 € (dinou mil dos-cents 
cinquanta-dos euros amb quinze cèntims), conformen una despesa total de 
110.929,07 € (cent deu mil nou-cents vint-i-nou euros amb set cèntims).

4. Aprovar 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.

5. Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.

6. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada, pels membres que 
s’indiquen a continuació:
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 Titular Suplent
Presidenta Sergio Linares Salgado, regidor 

de Patrimoni
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, 
arquitecte tècnic municipal

DADES PROTEGIDES, arquitecta 
tècnica municipal

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica 
de Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

7. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat del present acord.

3.1.4. Licitació contracte de serveis de direcció d’obres de la remodelació 
del parc 1r de maig.

Fets

1. El 30 de juny de 2022, l’Ajuntament en Ple, va aprovar inicialment el Projecte 
de remodelació del parc 1r. de maig, que inclou la memòria, el Plec de 
prescripcions tècniques particulars, el pressupost i la documentació gràfica, 
amb un valor estimat d’1.177.621,67 €, i un preu de contracte de 
1.424.922,22 € (21 % IVA inclòs), publicant-se l’exposició al públic al BOPB 
de 29 de juliol de 2022, i al Tauler d’edictes de la corporació en la mateixa 
data (exp. 2022/3892).

2. El 4 d’octubre de 2022, al no haver-se formulat cap al·legació, va esdevenir 
definitivament aprovat.

3. El 2 de novembre de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar l’inici de la 
licitació del contracte administratiu d’obres de remodelació del parc 1r de 
maig, publicant-se el corresponent anunci al Perfil de contractant de la 
Generalitat de Catalunya, el 4 de novembre (exp. 2022/6407).

4. El 8 de novembre 2022, l’enginyera tècnica municipal, va emetre memòria 
tècnica justificativa, incorporada en l’expedient administratiu, justificant la 
necessitat del servei de direcció d’obra de remodelació del parc 1r de maig.
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5. L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris, per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel 
qual cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 
igualtat de tracte.

6. La unitat de Contractació, va elaborar el Plec de clàusules administratives 
particulars –PCAP–, constant en l’expedient el Projecte-Plec de 
prescripcions tècniques –PPT–, 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.

7. 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 numeració següent: 71541000-2 Serveis de 
gestió de projectes de construcció.

8. El 23 de novembre, la secretària municipal, va emetre informe, que consta 
incorporat en l’expedient administratiu, en el qual es posa de manifest que 
l’expedient s’ajusta a la legalitat vigent en els termes informats, si bé es 
tenen per reproduïdes les observacions realitzades en el fonament jurídic 
segon, respecte la possibilitat prevista a l’article 308.4 de la LCSP, així com 
la possibilitat d’agrupar els diferents contractes de serveis de direccions 
d’obra i licitar-los per lots en una única licitació a efectes d’evitar un possible 
fraccionament.

Fonaments de dret

1. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un 
contracte administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix 
estableix l’article 17 LCSP.

2. 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, tot excloent 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 
quaranta-set mil cent quatre euros amb vuitanta-set cèntims (47.104,87 
euros).

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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3. No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que 
preveu l’article 22.1.b) de la LCSP, llindars dels contractes subjectes a 
regulació harmonitzada i la posterior actualització mitjançant Ordre 
ministerial HFP/1499/2021, de 28 de desembre, pel qual es publiquen els 
límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació dels 
sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

4. La contractació es durà a terme mitjançant el procediment obert simplificat, 
d’acord amb l’article 159.4 de la LCSP, ja que el valor estimat de contracte és 
inferior a 140.000,00 €, i la seva adjudicació serà mitjançant l’aplicació de 
criteris avaluables de manera automàtica.

5. 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 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Economia, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar la necessitat de disposar del servei de direcció d’obra de remodelació 
del parc 1r de maig.

2. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de 
remodelació del parc 1r. de maig, quines prestacions estan genèricament 
enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts en l’expedient 
administratiu.

3. Autoritzar la despesa màxima derivada d’aquest contracte, que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 403 171 61902 “Millores parc primer de maig” del 
Pressupost municipal, d’acord amb l’import següent:

Any 2022: despesa de 47.104,87 € (quaranta-set mil cent quatre euros amb 
vuitanta-set cèntims), més l’IVA de 9.892,02 € (nou mil vuit cents noranta-dos 
euros amb dos cèntims), conformen una despesa total de 56.996,89 € 
(cinquanta-sis mil nou cents noranta-sis euros amb vuitanta-nou cèntims).
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4. Aprovar 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.

5. Aprovar l’expedient administratiu de contractació, disposant la seva obertura.

6. Disposar que la Mesa de contractació estarà integrada, pels membres que 
s’indiquen a continuació:

 Titular Suplent
Presidenta Eric Plata Fernández, regidor de 

Protecció del Medi
Francisco Sánchez Sierra, regidor 
de Via Pública

Vocal Helena Muñoz Amorós, 
secretària 

DADES PROTEGIDES, TAG Serveis 
Jurídics

Vocal Joan Méndez Martínez, 
interventor

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Serveis Econòmics

Vocal DADES PROTEGIDES, enginyera 
tècnica de Medi Ambient

DADES PROTEGIDES, tècnic de 
Medi Ambient

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

7. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a 
l’efectivitat del present acord.

3.2. Modernització Administrativa:

3.2.1. Pagament dels interessos de demora meritats a conseqüència de la 
renúncia a la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
pel desenvolupament d’activitats en l’àmbit de transparència (2020-
2021).

Fets

1. El 7 de juny de 2022, per Decret d’Alcaldia 981, es va acordar la renúncia per 
part del Ajuntament de Ripollet a la subvenció atorgada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), pel desenvolupament d’activitats en 
l’àmbit de transparència (2020-2021), per al projecte tècnic pel 
desenvolupament d’activitats en l’àmbit de transparència en el disseny d’un 
Pla d’igualtat de gènere del Ajuntament de Ripollet, per import de 30.030,24 
euros i es va ordenar la devolució de la bestreta, per import de 7.506,56 €.

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


2. El 29 de juny, per Decret d’Alcaldia 1147, es va rectificar l’error material que 
constava en l’import de la bestreta i, es va ordenar el pagament per l’import 
correcte (7.507,56 €).

3. El 16 de setembre de 2022, mitjançant registre electrònic ENTRA-2022-
17759, es va rebre notificació de l’AMB de l’acord de la Junta de Govern Local, 
pel qual acceptava la renúncia a la subvenció per part del Ajuntament, així 
com la devolució de la bestreta per import de 7.507,56 € i, requeria a 
l’Ajuntament de Ripollet els interessos de demora meritats des del moment 
en què l’AMB va efectuar el pagament de la bestreta i fins el dia d’abans de 
la seva devolució, incrementats en un 25 % i per tant, per import de 528,32 
euros.

Fonaments de dret

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

2. Clàusula 22 de les Bases de la subvenció pel desenvolupament d’activitats 
en l’àmbit de la transparència (2020-2021), en la que s’estableix que 
procedeix la revocació de la subvenció i reintegrament de les quantitats 
percebudes amb l’exigència de l’interès legal de demora incrementat en un 
25 %, meritat des del moment del pagament fins a la data de l’acord de 
reintegrament, en els casos prevists a la Llei general de subvencions.

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019.

Per tot l’anterior, la regidora delegada de Modernització Administrativa, proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar el pagament de 528,32 €, en concepte d’interessos de demora 
meritats a conseqüència de la renúncia a la subvenció atorgada per l’AMB, pel 
desenvolupament d’activitats en l’àmbit de transparència (2020-2021).

2. Aprovar l’autorització, disposició i obligació de la despesa (ADO), per import 
de 528,32 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 501/934/35200 – “Interessos 
de demora” del Pressupost vigent.

3. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona–Agència de 
Transparència.
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4. Comunicar aquest acord al departament de Serveis Econòmics municipal.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Primera pròrroga del contracte de servei de manteniment del 
programari Aplicatiu Spin Saas (Software as a Service), per a la gestió 
diària global dels serveis d’àmbit de Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. El 2 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local, va adjudicar el servei de 
manteniment del programari Spin Saas (Software as a Service), per a la gestió 
diària global dels serveis d’àmbit de Desenvolupament Econòmic a l’empresa 
SPIN VILANOVA, SL, amb NIF B61865697, tal com es recull en l’expedient 
administratiu 2020/2323. El contracte es va adjudicar per un import 
4.680,00 euros, més el 21 % d’IVA, resultant una despesa total de 5.662,80 
euros pels dos anys de durada inicial, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
502.920.20601 (Manteniment aplicacions de tercers), i amb la possibilitat 
de dues pròrrogues d’un any cadascuna. El contracte va ser formalitzat el 5 
de març de 2021.

2. Abans de la finalització de la durada inicial del contracte, el 4 de novembre, 
l’empresa adjudicatària va presentar al Registre de l’Ajuntament (ENTRA-
2022-21419), comunicació amb el seu oferiment de procedir amb la 
pròrroga i tanmateix, la tècnica d’Orientació i Inserció Laboral, va emetre 
informe de necessitat, incorporat en l’expedient administratiu, indicant que 
les prestacions objecte del servei contractat s’han executat correctament i 
comunicant la necessitat de continuar amb la prestació del servei i per tant, 
de procedir a la primera pròrroga de l’esmentat contracte.

Fonaments de dret

1. Els plecs de clàusules administratives particulars, aprovats per Junta de 
Govern Local, de 22 d’octubre de 2020, estableixen en la seva clàusula 
sisena, i de conformitat amb les previsions de l’article 29 de la Llei de 
contractes del sector públic (LCSP), vigents en el moment d’aprovació de 
l’inici de la licitació, el següent:
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“6. Termini del contracte i pròrroga (art. 29 LCSP)

El termini de durada del contracte és el que s’estableix a continuació. Tots 
aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el 
contracte.

La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l’empresa contractista, sempre que sigui preavisada amb, almenys, 2 mesos 
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga 
no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts, i s’haurà de formalitzar 
en el document corresponent.

Termini de durada: 2 ANYS a comptar des de la data de contracte.

Possibilitat de pròrroga: es preveu la possibilitat de celebrar 2 pròrrogues 
d’un any.”.

2. La pròrroga dels contractes la trobem regulada a l’article 29 de la LCSP:

“Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la 
prestación.

1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse 
teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características 
de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a 
concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normes 
especiales aplicables a determinados contratos.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 
características permanezcan inalterables durante el período de duración 
de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de 
conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente 
Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para 
el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses 
de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que 
en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan 
exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera 
inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de 
las partes.

....”.
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3. L’acord d’adjudicació per Junta de Govern Local, de 2 de febrer de 2021, en 
el seu punt primer, disposa el següent:

“1. Adjudicar a l’empresa SPIN VILANOVA, SL, amb NIF B61865697, 
representada pel senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF 52423087S, el 
contracte administratiu de servei de manteniment del programari Aplicatiu 
Spin SaaS (Software as a Service), per a la gestió diària global dels serveis de 
l’àmbit de Desenvolupament Econòmic: Departament d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Ripollet. Així mateix, els serveis necessaris per a la seva 
gestió online, amb una durada de dos anys, amb possibilitat de dues 
pròrrogues, per un import de 4.680,00 euros, IVA exclòs, pels dos anys de 
durada del contracte.”.

4. La disposició addicional segona del TRLCSP, 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 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Ocupació, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar la necessitat de disposar de la primera pròrroga prevista del contracte 
administratiu, pel servei de manteniment del programari Spin Saas (Software as 
a Service), per a la gestió diària global dels serveis d’àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet.

2. Aprovar la primera pròrroga prevista al contracte de referència, entre 
l’Ajuntament de Ripollet i la mercantil SPIN VILANOVA, SL, amb NIF B61865697, 
pel termini d’un any, és a dir, des del 6 de març de 2023 fins el 5 de març de 
2024, tal com s’estableix als plecs de condicions que el regeixen la referida 
contractació i l’oferta presentada en el seu dia per l’empresa adjudicatària.

3. Aprovar la disposició de despesa derivada d’aquesta pròrroga, per import total 
de 2.340,00 €, més l’import de 491,40 € en concepte del 21% d’IVA, fent un 
total de 2.831,40 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària 502.920.20601 
“Manteniment Aplicacions de tercers”.

4. Declarar la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 2023 i 2024, 
d’acord amb els imports següents:
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Any 2023 (des de març a desembre): 2.359,50 € (IVA inclòs).
Any 2024 (des de gener a febrer): 471,90 € (IVA inclòs).

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’art. 
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març).

5. Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

4.2. Empresa i Comerç:

4.2.1. Justificació subvencions pel desenvolupament econòmic local i 
foment de l'economia social, solidària i l'associacionisme (3 línies).

Fets

1. El 16 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva destinades a promoure i potenciar el foment de l’activitat 
econòmica, l’economia social, l’emprenedoria i l’associacionisme local durant 
l’any 2021, per un import total de 48.000,00 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 202.241.47000 “Subvencions a actuacions desenvolupament 
econòmic”, del Pressupost per a l’any 2021, en les línies de subvencions 
següents:

 Línia 1: accions que permetin millorar la competitivitat del teixit 
econòmic de Ripollet mitjançant la creació d’empreses i entitats de l’ESS. 
Import màxim de la línia: 20.000 €. Import màxim per sol·licitud: 2.000 
euros.

 Línia 2: accions per a la promoció, difusió i/o organització 
d’esdeveniments en l’àmbit de l’ESS al municipi de Ripollet. Import 
màxim de la línia: 20.000 euros. Import màxim per sol·licitud: 2.000 €.

 Línia 3: accions que permetin millorar la competitivitat, creixement i 
consolidació de les empreses que conformen el teixit econòmic de 
Ripollet mitjançant l’associacionisme local. Import màxim de la línia: 
8.000 €. Import màxim per sol·licitud: 4.000 €.

2. El 22 de novembre de 2021, surten publicades les bases i la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província, així com al Tauler d’edictes electrònic 
municipal i a la Base de Dades Nacional de Subvencions, fins el 7 de 
desembre de 2021, com a termini final per la presentació de sol·licituds.
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3. El 28 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar atorgar, a 
proposta de la Comissió Avaluadora, l’import total de 17.934,43 euros, 
d’acord amb la ponderació dels criteris de valoració generals i específics i de 
compliment de les bases i de la convocatòria, a les beneficiàries següents:

Exp. Beneficiàries NIF Línia Subvenció 
2021/9013 DADES PROTEGIDES ***3270** 1 2.000,00 €
2021/9062 DADES PROTEGIDES ***0877** 1 2.000,00 €
2021/9065 Associació Petit Espai l’Oreneta G67371237 2 2.000,00 €
2021/9070 La Gresca G61125449 2 2.000,00 €
2021/9081 Els Solets de Minilàndia F67295923 2 2.000,00 €
2021/9012 Gremi CRM G59781781 3 4.000,00 €
2021/9080 Associació d’Empreses de Ripollet (AER) G67370965 3 3.934,43 €
Total 17.934,43 €

4. El 31 de març de 2022, va finalitzar el període per a la presentació de la 
justificació de la subvenció concedida, per acreditar el cost total del 
projecte/activitat realitzat i els resultats obtinguts.

5. Les beneficiàries presenten en temps i forma la documentació requerida tant 
a la finalització del termini de presentació de la justificació com els que l’han 
presentat dins del període de requeriment:

Línia Exp. Reg. entrada Entitat NIF Data 
presentació 
justificació

Data 
presentació 
requeriment

Línia 1 2021/9062 2022-4982, 
4983 i 4984

DADES 
PROTEGIDES

***0877** 30/03/22 --

Línia 1 2021/9013 2022-5101 DADES 
PROTEGIDES

***3270** 31/03/22 --

Línia 2 2021/9065 2022-5003 Associació Petit 
Espai L’oreneta

G67371237 31/03/22 --

Línia 2 2021/9070 2022-5373 GRESCA G61125449 29/03/22 08/05/22
Línia 2 2021/9081 2022 5128 Els Solets – 

Minnilandia SCCL
F67295923 29/03/22 05/05/22

Línia 3 2021/9080 E/000829-2022 
i 2022-5121

AER G67370965 30/03/22 i
31/03/22

--

Línia 3 2021/9012 E/000829-2022 
i2022-5121

Gremi 
d’Instal·ladors i 
PIMES del CRM

G59781781 25/03/22 i 
07/04/22

03/05/22

6. El 24 de maig de 2022, la tècnica d’Empresa, va emetre informe, el qual es 
va incorporar en l’expedient administratiu, on es proposa acceptar com a 
justificades les despeses presentades en el període comprès entre l’1 de gener 
de 2021 i el 31 de desembre de 2021, d’acord amb la valoració de les 
justificacions presentades i els resultats obtinguts i es proposa el pagament 
de la subvenció concedida que es detalla en el punt primer de la part 
resolutiva d’aquest acord, tenint en compte els següents criteris establerts a 
la convocatòria:

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


 Import màxim per sol·licitant.
 Topall del 80 % de les despeses degudament justificades, del cost del 

projecte/activitat.
 Puntuació obtinguda segons els Criteris de valoració.
 Fórmula de càlcul segons la Ponderació de criteris.

7. El 31 d’octubre de 2022, d’acord amb les observacions de fiscalització:

1) Es procedeix al re-càlcul dels expedients 2021/9013 i 2021/9062:

 Exp. 2021/9013. Sra. DADES PROTEGIDES: la relació detallada de 
despeses, despeses imputades a la convocatòria, inclou material 
inventariable que és concepte no imputable a la convocatòria. De 
manera que es constaten 3.734,57 euros, com a despeses degudament 
justificades. Ja que en el cas d’una persona autònoma tan sols es pot 
considerar la suma de bases imposables, les despeses imputables en 
són els corresponents 3.256,75 €.

 Exp. 2021/9062. Sra. DADES PROTEGIDES: les despeses imputades a 
la convocatòria inclouen el traspàs que és una despesa amortitzable. 
Comprovant que el traspàs que s’acredita és tan sols de “maquinària 
i estris” per tant, immobilitzat, s’atén a la reglamentació pertinent i 
s’aplica la fórmula: 5.000 x (0,15 % x2) de manera que es consideren 
1.500 €, per aquest concepte.

Així doncs les despeses imputables a la convocatòria són els 
corresponents 5.231,35 € (suma de bases imposables de dites despeses).

2) Es procedeix al requeriment d’esmena a la documentació lliurada de 
l’expedient 2021/9065:

 Exp. 2021/9065. Associació Petit Espai l’Oreneta:

 Annex 3. Les despeses que s’imputen a la convocatòria corresponen 
a la suma de l’import total de les factures.

 Annex 4. A la Relació d’ingressos i despeses, el total que s’imputa 
és la suma de l’import total de les factures. La relació d’ingressos 
inclou la subvenció municipal.

3) Es procedeix a la incoació d’expedient de revocació parcial de l’expedient 
2021/9070.

 Exp. 2021/9070. Grup Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu GRESCA. 
El 80 % de les despeses imputables degudament justificades són 
1.812,81 €, aquest és l’import que es proposa concedir.

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


8. D’acord amb el punt 26 de les bases de la convocatòria, el pagament de la 
subvenció atorgada, s’efectuarà contra presentació de les justificacions de 
l’activitat subvencionada i sempre mitjançant transferència bancària al 
compte declarat per l’entitat, mitjançant un únic pagament en finalitzar el 
període d’execució i justificació final dins el termini assenyalat a les bases de 
la convocatòria, amb la presentació acreditada de l’import finalment 
justificat.

9. Existeix consignació suficient a l’aplicació pressupostària 202.241.47000 
“Subvencions a actuacions desenvolupament econòmic”, del vigent 
Pressupost per a l’any 2022.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. 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, així com la resta 
de legislació de règim local reguladora de les subvencions públiques i del 
procediment administratiu.

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

El 24 de novembre de 2022, la tècnica d’Empres, va emetre informe, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït 
literalment.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Empresa i Comerç, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar les justificacions de despeses presentades per les entitats beneficiàries 
de la subvenció, efectuades en el període entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de 
desembre de 2021, d’acord amb el barem obtingut i l’informe tècnic que consta 
en l’expedient on es proposa el pagament d’una subvenció, per un import total 
de 17.747,24 euros:
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Línia Entitat NIF Import
Línia 1 DADES PROTEGIDES ***0877** 2.000,00 €
Línia 1 DADES PROTEGIDES ***3270** 2.000,00 €
Línia 2 Associació Petit Espai l’Oreneta G67371237 2.000,00 €
Línia 2 GRESCA G61125449 1.812,81 €
Línia 2 Els Solets – Minnilandia, SCCL F67295923 2.000,00 €
Línia 3 AER G67370965 3.934,43 €
Línia 3 Gremi d’instal·ladors i PIMES del CRM G59781781 4.000,00 €
Total 17.747,24 €

2. Reconèixer l’obligació de la subvenció atorgada, per un import total de 
17.747,24 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 202.241.47000 
“Subvencions a actuacions desenvolupament econòmic” a favor de les 
beneficiàries següents:

Entitat NIF Import
DADES PROTEGIDES ***0877** 2.000,00 €
DADES PROTEGIDES ***3270** 2.000,00 €
Associació Petit Espai l’Oreneta G67371237 2.000,00 €
GRESCA G61125449 1.812,81 €
Els Solets–Minnilandia, SCCL F67295923 2.000,00 €
AER G67370965 3.934,43 €
Gremi d’instal·ladors i PIMES del CRM G59781781 4.000,00 €

3. Incoar expedient de revocació parcial de l’import concedit per acord de la Junta 
de Govern, de 28 de desembre de 2021, i que no s’han justificat, segons el 
següent detall:

A) Import a revocar: 187,19 €
Nom d’entitat: Grup Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA).
NIF: G61125449
Projecte: Accions i organitzacions d’esdeveniments en l’àmbit de l’Economia 
Social i Solidària.

B) Incompliments que motiven la revocació de:
Import a revocar: 187,19 €
Nom d’entitat: Grup Recreatiu, Educatiu, Social i Alternatiu (GRESCA).
NIF: G61125449
Projecte: Línia 2, Accions i organitzacions d’esdeveniments en l’àmbit de 
l’Economia Social i Solidària.
Sol·licitud de subvenció: ENTRA2021-20628
Observacions: la no justificació de l’import concedit.
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4. Concedir a l’entitat beneficiària inclosa en el procediment de revocació parcial 
un termini de 10 dies, per efectuar al·legacions o aportar els documents que 
estimi oportuns.

5. Publicar aquest acord de subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), d’acord amb el que estableix l’article 18 i l’article 20 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com al Tauler 
electrònic d’edictes.

6. Notificar aquest acord a tots els interessats en l’expedient, amb indicació dels 
recursos que siguin procedents.

7. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica, per a desplaçaments en transport 
adaptat (punt 3.2 apartat d.1) de l’annex 3, del Reglament municipal de 
prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/59).

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

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.
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4. L'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, va aprovar el Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques, que va ser 
modificat i publicat íntegrament en el BOPB de data de 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.
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Fonaments de dret

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 de 8 d’agost de 2022.

5. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 
8 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de 
desplaçaments en transport adaptat (punt 3.2 apartat d.1), de l’annex 3 del 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet, a 
favor de la persona interessada següent, per un import total de 10.620,74 €:

Núm. ajut: 72830
Exp. HÈSTIA: 2001/006
NIF: ***4195**
Nom: DADES PROTEGIDES
Factures: 1437, 1440, 1444, 1446, 1451, 1460 i 1464
Import: 10.620,74 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per un import de 10.620,74 €, a 
favor de l’anterior beneficiària, a càrrec de l’aplicació pressupostària 301-2313- 
48007 ajuts transport adaptat, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 10.620,74 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48007 ajuts transport adaptat, del 
Pressupost municipal per a l’exercici 2022:
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Núm. ajut: 72830
Exp. HÈSTIA: 2001/006
NIF: ***3182**
Endossatari: DADES PROTEGIDES
Factures: 1437, 1440, 1444, 1446, 1451, 1460 i 1464
Import: 10.620,74 €

4. Notificar aquest acord a l’endossatari.

5. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipal.

5.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a 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 (exp. 2022/7225).

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. 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'1 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, 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.
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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 dret

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.
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5. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 
8 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

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 de les persones 
interessades següents, per un import total de 19.519,67 €:

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per un import de 19.519,67 €, a 
favor dels anteriors beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostaria 301-2313-
48011 ajuts per habitatge, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament als endossataris següents, per un import de 19.519,67 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48011 ajuts per habitatge, del 
Pressupost municipal per a l’exercici 2022:

Ajut Import Factures NIF/NIE Nom 
72831 157,17 € 101.585 ***0534** DADES PROTEGIDES
72832 5.250 € 316555, 319877,

321400 i 322659
***2526** DADES PROTEGIDES

72845 4.385 € 323641,325201,
326841 i 327262

****1444* DADES PROTEGIDES

72846 810 € ***9061** DADES PROTEGIDES
72847 522,50 € 312138 ****1977* DADES PROTEGIDES
72848 3.045 € 325809 i 325811 ****1977* DADES PROTEGIDES
72849 5.350 € 320286,322273,

323648 i 325185
***4040** DADES PROTEGIDES

19.519,67 €

Ajut Import Factures NIF Endossatari
72831 157,17 € 101.585 B59329714 Alda del Vallès
72832 5.250 € 316555, 319877,

321400 i 322659
A58242223 Hotel Grill Barberà, SA

72845 4.385 € 323641,325201,
326841 i 327262

A58242223 Hotel Grill Barberà, SA

72846 810 € ***9061** DADES PROTEGIDES
72847 522,50 € 312138 A58242223 Hotel Grill Barberà, SA
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4. Notificar aquest acord a l’endossatari.

5. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipal.

5.2. Polítiques LGTBI:

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

Fets

1. El 8 de novembre de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar l’acord 3.2.1 
Subvenció nominativa a favor de l’Observatori contra l’Homofòbia, per a la 
realització i el cofinançament del projecte de l’any 2022 i la formalització 
del corresponent conveni.

2. En aquest acord no es va tenir en compte una modificació de crèdit, per 
aquest motiu l’import atorgat en concepte de subvenció nominativa no era 
correcte.

3. Per aquesta errada, i d’acord amb l’article 109.2 apartat 2n, el qual indica 
que “les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials o de fet o aritmètics 
existents en el seus actes”, cal deixar sense efecte l’acord 3.1.2 de la Junta 
de Govern Local, de 8 de novembre de 2022 “Subvenció nominativa a favor 
de l’Observatori contra l’Homofòbia, per a la realització i el cofinançament 
del projecte de l’any 2022 i la formalització del corresponent conveni.

4. Cal aprovar l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de 
l’Observatori contra l’Homofòbia, per a la realització i el cofinançament del 
projecte 2022 i la formalització del corresponent conveni en base al següent:

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

 Que per a la satisfacció dels interessos generals en els àmbits que es fa 
referència en l'apartat anterior, contribueix d'una manera fonamental la 
iniciativa privada, concretament, la d'aquelles entitats particulars les 

72848 3.045 € 325809 i 325811 A58242223 Hotel Grill Barberà, SA
72849 5.350 € 320286,322273,

323648 i 325185
A58242223 Hotel Grill Barberà, SA
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activitats de les quals són d'utilitat i/o d'interès públic i social, i que 
complementen els serveis prestats per aquesta Administració.

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

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

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

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

 Que els principals objectius del projecte 2022 de l’Observatori contra 
l’Homofòbia són:

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

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

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

 Oferir un servei d’atenció i acompanyament psicosocial i emocional 
a persones víctimes de LGTBI-fòbia.
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 Realitzar assessorament legal i jurídic en temàtiques LGTBI i/o 
diversitat afectiva sexual i de gènere. Establir un espai per atendre 
situacions que vulneren l’expressió de la diversitat afectiva sexual i 
de gènere.

 Tractar amb els mitjans de comunicació i tenir cura sobre els que es 
diu i es publica sobre les víctimes per LGTBI-fòbia.

 Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de 
l’Observatori contra l’Homofòbia i l’Ajuntament de Ripollet es pretenen 
potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors com ara la 
solidaritat, el civisme, els drets humans, l’atenció als col·lectius i 
persones més vulnerables, consecució d’una societat que rebutgi la 
discriminació i la desigualtat per raó d’orientació i/o identitat sexual. A 
més a més, ambdues parts consideren que aquests valors esdevenen 
necessaris per enfortir els drets civils dels ciutadans de Ripollet.

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

 Que el pressupost municipal de l’exercici 2022, preveu l’atorgament 
d’una subvenció l’Observatori contra l’Homofòbia, per un import de 
5.000 €.

 Que d’acord amb el que preveu l’Ordenança de les bases generals 
reguladores de les subvencions d’Ajuntament de Ripollet, per part de la 
Regidoria de Polítiques LGTBI i valorat el projecte presentat per 
l’Observatori contra l’Homofòbia, amb una despesa prevista per la 
l’exercici 2022 de 5.000 €, s’ha iniciat les actuacions necessàries per a 
l’atorgament de la subvenció nominativa esmentada.

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

 Que per dur a terme el projecte 2022, cal l’aprovació del conveni 
regulador següent, entre l’Observatori contra l’Homofòbia i l’Ajuntament 
de Ripollet:
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“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA 
NOMINATIVAMENT AL PRESSUPOST DEL 2022 DE L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET A FAVOR DE L’OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA, PER 
A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2022 

Ripollet, a data de la signatura electrònica.

REUNITS

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

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

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

EXPOSEN

1. D’acord amb l’article 25 apartat 1er de la LBRL, el municipi per a la 
gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències pot 
promoure tota classe d’activitats i prestar tots aquells serveis públics 
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal.
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2. Que per a la satisfacció dels interessos generala en els àmbits que es 
fa referència en l’apartat anterior, contribueix d’una manera 
fonamental la iniciativa privada, concretament, la d’aquelles entitats 
particulars les activitats de les quals són d’utilitat i/o interès públic 
social, i que complementen els serveis prestats per aquesta 
Administració.

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

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

5. Que l’Observatori contra l’Homofòbia, és una entitat independent i 
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF 
G66584376.

6. Que aquesta entitat està inscrita amb el número 38227 al Registre 
de Justícia, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, de 2 de 
desembre de 2008.

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

8. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Observatori contra 
l’Homofòbia existeix l’interès mutu de coordinar-se per dur a terme 
activitats adreçades a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, que 
permeti la lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia.
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9. Que l’Observatori contra l’Homofòbia prioritzarà les seves 
actuacions, adreçades a la consecució dels seus objectius, continguts 
a la memòria justificativa.

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

11. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca, en aquesta vila, de 
l’Observatori contra l’Homofòbia i considera que aquesta s’ha de 
recolzar per mitjà d’un Conveni de Col·laboració com a forma de 
suport establert a aquesta entitat, perquè cap altra entitat associació 
i/o entitat del municipi treballa en la lluita contra l’homofòbia, la 
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

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

PACTES

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

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

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

 Fer l’anàlisi de les incidències per homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i 
transfòbia rebudes presencialment o per via telemàtica per les 
persones afectades o d’ofici, quan són detectades per altres vies, fent 
un estudi previ per concloure si realment els motius de la denúncia 
s’ajusten als paràmetres de LGTBI-fòbia. Un cop acceptada es 

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


passarà a l’assessorament jurídic. L’Observatori contra l’Homofòbia 
farà un seguiment de tot el cas des del principi fins a la conclusió 
final.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Donar un servei d’atenció psicosocial mensual a l'Ajuntament de 
Ripollet a les persones agredides que no han superat o tenen 
problemes arran de l’agressió.
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 Ajudar a tramitar les denúncies presentades pel col·lectiu LGTBI.
 Assessorar jurídicament i legalment al col·lectiu LGTBI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les mateixes 
activitats subvencionades.

d) Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat es conegui i, en tot 
cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat 
i de control financer que pugui realitzar l’Ajuntament.
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f) Acreditar, amb anterioritat de l’aprovació del present conveni, estar 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
davant la Seguretat Social en el termes previstos a la clàusula III.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sisè. Compatibilitat de la subvenció.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres 
administracions o ens públics o privats, si bé en cap cas l’import dels 
fons rebuts podrà superar el cost de l’activitat subvencionada.
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Setè. Mesures de difusió.
L’Observatori contra l’Homofòbia farà constar la col·laboració de 
l’Ajuntament amb la fórmula “amb el suport de l’Ajuntament de 
Ripollet” i el logotip anagrama oficial de l’Ajuntament de Ripollet, 
d’acord amb els models tipogràfics de la corporació, en totes les 
activitats que siguin objecte de la subvenció, sempre per la naturalesa 
de la despesa sigui possible (per exemple, documentació impresa, 
cartells, mitjans electrònics i audiovisuals, etc.).

Vuitè. Finançament de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció nominativa que l’Ajuntament atorgada a 
l’Observatori contra l’Homofòbia per a la realització de les activitats de 
l’any 2022, és de 5.000 €, que representa el 100 % de l’import previst 
de les activitats del projecte de 2022 presentat per l’ENTITAT, el qual té 
un pressupost de 5.000 €.

Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 305-2314-
48002 “Subvenció Observatori contra l’Homofòbia”, del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’any 2022.

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

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

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

Les despeses seran subvencionables pel conceptes següents:

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

 Compra de material fungible i gràfic.

No són despeses subvencionables les següents:

 Despeses d’inversió en materials o béns inventariables, és a dir, 
aquells que tinguin una vida útil més enllà d’un any, que poder ser 
susceptibles d’amortització i que no es consumeixen íntegrament 
dintre del període en el que s’executa l’activitat subvencionada.
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 Els interessos deutors de comptes bancaris.
 Els interessos, recàrrecs i sancions que puguin imposar-se a l’entitat 

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

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

a la data d’inici del projecte.

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

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

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

El lliurament es farà mitjança transferència bancària al compte següent:

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

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

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

1. Memòria d’actuació justificativa, signada pel beneficiari o 
representant legal, indicant el compliment de les condicions 
imposades, les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

Aquesta memòria haurà d’incloure un annex gràfic que contingui un 
còpia de total a documentació impresa i propaganda escrita i gràfica, 
derivada de l’execució del projecte subvencionat, que acrediti la 
difusió de la col·laboració amb l’Ajuntament, tal com s’estableix a la 
clàusula setena. En cas contrari, l’entitat haurà de presentar una 

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


declaració responsable de no haver dut a terme cap despeses durant 
l’execució del projecte subvencionat que, degut la seva naturalesa, 
pogués ser objecte de tal obligació.

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

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

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

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

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

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

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

També serà causa de reintegrament de la subvenció quan es detecti 
alguns dels supòsits recollits a l’article 29 de l’Ordenança general de les 
subvencions de l’Ajuntament de Ripollet i a l’article 37 de la LGS.
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El procediments de reintegrament es regirà per l’Ordenança de les bases 
generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, per 
les disposicions generals en matèria de procediment administratiu 
establertes al títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i el títol III de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, sense perjudici de les 
especialitats contingudes al títol II de la LGS.

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

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

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

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

mínima de dos mesos al moment previst del cessament de la 
col·laboració.

 Manca de finançament municipals per desenvolupar les actuacions 
descrites al pressent conveni.

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

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

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

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

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

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

Fonaments de dret

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

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

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

4. Article 109 apartat 2n de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administració públiques.

5. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
8 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

El 23 de novembre de 2022, la coordinadora d’àmbit de Drets Socials, va emetre 
informe, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

Per tot l’anterior, el regidor delegat de Polítiques de LGTBI, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció del següent

ACORD

1. Deixar sense efecte l’acord núm. 3.2.1, de la Junta de Govern Local, de 8 de 
novembre de 2022, Subvenció nominativa a favor de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, per a la realització i el cofinançament del projecte de l’any 2022 i 
la formalització del corresponent conveni, per existir una errada atribuïble a 
l’article 109, apartat 2n de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
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2. Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa a favor del de l’Observatori 
contra l’Homofòbia, amb NIF G66584376, per un import de 5.000 €, destinada 
a fer front a les despeses del projecte de l’any 2022.

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

4. Autoritzar i disposar una despesa de 5.000 €, a favor de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, amb NIF G66584376, en concepte d’una subvenció nominativa pel 
projecte de l’any 2022, a càrrec de l’aplicació pressupostària 305-2314-48002 
“Subvenció Observatori contra l’Homofòbia”, del Pressupost vigent.

5. Reconèixer l’obligació per ’import de 2.500 €, a favor de l’Observatori contra 
l’Homofòbia, en concepte de la primera bestreta del 50 % de la subvenció 
nominativa prevista al Pressupost municipal de 2022.

5.3. Educació:

5.3.1. Aportació anual al Consorci per a la Normalització Lingüística, per a 
l’any 2022.

Fets

1. El 27 de setembre de 2018, el Consorci per la Normalització Lingüística, amb 
registre d’entrada 2018/10926, va comunicar l’aprovació del pressupost de 
l’any 2018, per un import de 26.668,26 € (pressupost 2017 prorrogat i sobre 
el què no cal certificacions pressupostàries a partir de l’any 2018).

2. El 27 de desembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament, va acordar la ratificació 
de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització lingüística 
(CNL).

3. El 21 de febrer de 2022, el Consorci per a la Normalització Lingüística, amb 
registre d’entrada 2022/2506, va sol·licitar fer efectiu el pagament de 
l’aportació anual de l’any 2022, per un import de 26.668,26 €.

4. En l’aplicació pressupostària de l’exercici 2022, 308/326/46700 CNL, hi ha 
consignació suficient.

5. El 28 de novembre de 2022, la cap d’Educació, va emetre informe favorable, 
el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per reproduït 
literalment.

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


Fonaments de dret

1. L’article 21.2.a) dels estatuts aprovats, l’aportació dels ens locals consorciats 
es fan amb caràcter proporcional a la seva població, a través de l’establiment 
de trams, i també atenent la capitalitat de Catalunya i la de les seves 
comarques.

2. La disposició transitòria, en el seu punt 2, dels estatuts aprovats, durant el 
termini de 5 anys, els ens locals han de mantenir l’aportació aprovada als 
pressupostos del Consorci del 2017.

Per tot l’anterior, i fent ús de les facultats delegades per Resolució d’Alcaldia 
1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de 16 de desembre de 2019, el regidor delegat d’Educació, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

1. Donar conformitat a l’aprovació del pressupost presentat pel Consorci per a la 
Normalització Lingüística, el 21 de febrer de 2022, entrada al Registre núm. 
2022/2506), corresponent a l’aportació de l’any 2022, de l’Oficina de Català de 
Ripollet, per un import de 26.668,26 €. Aquesta aportació correspon al 
pressupost 2017 prorrogat i sobre el què no calen certificacions, segons els nous 
estatuts del CNL (aprovats pel Ple municipal de 27 de desembre de 2018).

2. Autoritzar la despesa de 26.668,26 €, i aprovar la seva disposició a favor del 
CPNL, que s’aplicarà en l’aplicació pressupostària 308/326/46700, del 
Pressupost vigent.

3. Reconèixer l’obligació, segons els nous estatuts, dels  26.668,26 €, a favor del 
CPNL.

4. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

5. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria municipal.

5.3.2. Aprovació Conveni Associació d’Educació i Cultural de persones 
adultes Jaume Tuset, curs 2022-2023.

Fets

1. D'acord amb l’article 25.1 de la LBRL, el municipi per a la gestió dels seus 
interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe 
d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
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2. Per a la satisfacció dels interessos generals en els àmbits que es fa referència 
en l'apartat anterior, contribueix d'una manera fonamental la iniciativa 
privada, concretament, la d'aquelles entitats particulars les activitats de les 
quals són d'utilitat i/o d'interès públic i social, i que complementen els 
serveis prestats per aquesta Administració.

3. El 19 de setembre i 13 d’octubre de 2022, amb registres d’entrada 
2022/17927 i 2022/19914, respectivament, l’Associació Cultural i d’Educació 
de persones adultes Jaume Tuset, va presentar el projecte d’activitats i 
tallers, amb el pressupost previst, del curs 2022/23, adreçat a l’alumnat del 
CFA Jaume Tuset.

4. En diverses reunions, realitzades amb l’Associació i el centre, es va valorar la 
necessitat de dur a terme la continuïtat del projecte realitzat el curs anterior, 
que és únic al municipi i que va estar molt ben valorat per l’alumnat que hi 
ha participat, pel centre i també per l’Ajuntament.

5. La necessitat d’atorgar una subvenció econòmica nominativa, i la 
corresponent aprovació del conveni de col·laboració amb l’Associació Cultural 
i d’Educació Jaume Tuset, per continuar la programació del projecte i de les 
diferents accions que realitza l’Associació, i que suposa un augment de 
l’oferta educativa i cultural adreçada a la població adulta del municipi.

6. Aquest conveni l‘Ajuntament vol donar suport a la cohesió social i a 
l’adquisició d’hàbits i d’aprenentatges bàsics, cívics, culturals, lingüístics, 
socials i d’integració, per compensar les deficiències socioeducatives dels 
diferents col·lectius que són usuaris d’aquesta Associació i del Centre de 
Formació de persones adultes Jaume Tuset.

7. Per tots aquests indicadors exposats, es considera necessari subvencionar el 
100 % del cost total del pressupost que presenta l’Associació, ja que les 
activitats es fan de forma gratuïta per a tota la població adulta que hi vol 
participar, i és l’única Associació del municipi que realitza aquest projecte 
amb aquestes característiques. A més, dona resposta a les demandes i 
necessitats de les persones adultes: les que es troben soles i troben un lloc 
on relacionar-se socialment, les que necessiten exercitar les seves habilitats 
i capacitats personals, les que necessiten integrar-se en la societat perquè 
provenen d’altres cultures, les que necessiten estar més actives mental i 
físicament, i un llarg etcètera que provoca motivació i que afavoreix la salut 
en general del col·lectiu adult del municipi.

8. El Pressupost municipal per a l’exercici 2022, preveu l’atorgament d’una 
subvenció nominativa a favor de l’Associació Cultural i d’Educació de 
persones adultes Jaume Tuset.
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9. El 29 de novembre de 2022, la cap d’Educació, va emetre informe, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per reproduït 
literalment.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
8 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Educació, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar el Conveni per a l’atorgament d’una subvenció nominativa, a favor de 
l’Associació Cultural i d’Educació de persones adultes Jaume Tuset, amb NIF 
G60280864, amb seu social a la rambla Pinetons, 1, per un import de CATORZE 
MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (14.400,10 €), a l’empara de 
l’article 22 apartat segon, epígraf a) de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, 
general de subvencions, per l’execució de les activitats que li són pròpies en 
mèrits de la seva naturalesa jurídica i objecte social, i que es transcriu tot seguit:

“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA NOMINATIVAMENT AL 
PRESSUPOST 2022 DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, A FAVOR DE 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES JAUME 
TUSET.

A Ripollet, a data de la signatura electrònica

REUNITS

D’una banda, l’Il·lm. Sr. José M. Osuna López, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, 
actuant en nom i representació de la corporació.
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I de l’altra el Sr. DADES PROTEGIDES, major d’edat, amb NIF ***0020**, que 
actua en nom i representació de l’Associació cultural i d’Educació de persones 
adultes JAUME TUSET, en endavant EL BENEFICIARI.

EXPOSEN

L’Associació Jaume Tuset, mitjançant la subvenció, pretén fomentar i potenciar 
determinats comportaments dels col·lectius que s’estan atenent, ja siguin en 
l’àmbit social, cultural o humanitari.

L’Ajuntament de Ripollet reconeix i valora tota aquesta tasca que estan duent a 
terme des dels diferents àmbits en els què actua, social, salut, associatiu i/o 
comunitari que realitza l’entitat beneficiària de la subvenció així com la seva 
voluntat de servei a la comunitat.

En aquest context, d’acord amb el que disposa l’art. 22.2 a) de la Llei general de 
subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en endavant LGS, en els pressupostos 
generals de l’Ajuntament, per a l’exercici 2021; s’ha previst l’atorgament d’una 
subvenció nominativa a favor del BENEFICIARI avantdit, per una quantitat de 
14.400,10 €, per dur a terme els diferents tallers de dinamització lingüística i 
intercultural, així com les activitats que es valorin complementàries des d’alguns 
dels àmbits com el social, de la salut, associatiu i/o comunitari.

Les activitats incloses en aquest conveni són les que es realitzaran durant el curs 
2022/23 (de setembre 2022 a agost 2023), per poder atendre una bona part de 
les necessitats i demandes de formació, de les persones adultes, durant aquest 
període.

Ambdues parts reconeixent-se plena capacitat per a la signatura del present 
document

ACORDEN

Primer. Objecte.
L’objecte del present conveni és finançar les despeses derivades del Programa de 
dinamització cultural i de la participació, i el Programa de formació permanent i 
al llarg de la vida. Aquests programes inclouen els tallers de dinamització 
lingüística i intercultural, així com de totes aquelles activitats complementàries 
que es valorin des dels àmbits com el social, la salut, associatiu i/o comunitari 
que durà a terme l’Associació Cultural i Educativa de persones adultes Jaume 
Tuset, durant el curs escolar 2022/23.
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Segon. Finalitat.
Aquests programes de dinamització cultural i de la participació, i de formació 
permanent i al llarg de la vida; estan inclosos dins d’un projecte on es treballen 
continguts educatius, culturals i socials (manualitats, converses culturals, 
comentaris de lectures de llibres, actes festius, exposicions, etc.), que donen 
resposta a una bona part de les necessitats de les persones adultes que s’adrecen 
a l’Associació demanant poder participar en diferents formacions.

Gràcies a la subvenció de l’Ajuntament se’n pot beneficiar un bon col·lectiu de 
persones adultes, ja que dona resposta a les seves necessitats. Les persones que 
participen en aquests programes es troben més actives, experimenten un 
augment de l’autoestima, adquireixen bons hàbits del dia a dia, van adquirint 
diferents aprenentatges, incentiven les habilitats pròpies i un llarg etc., que fa 
que millori globalment la salut física i psíquica del col·lectiu.

Per a la realització de les activitats que inclouen aquests projectes l’Ajuntament 
no rep cap contraprestació de cap tipus, ni del centre, ni de les persones que hi 
participen.

Les activitats que realitza EL BENEFICIARI són considerades com a utilitat pública 
pels indicadors següents:

 Les activitats que realitza l’Associació són considerades d’interès general. Són 
activitats educatives, culturals, cíviques, de promoció dels valors solidaris, 
del foment a la igualtat d’oportunitats, de promoció i atenció a les persones 
amb risc d’exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o culturals.

 Les seves activitats estan adreçades a tota la població.
 L’associació disposa de mitjans humans i materials per atendre la diversitat 

i els diferents col·lectius de persones que en són beneficiàries.
 L’Associació té una experiència demostrada al llarg dels anys en el nostre 

municipi.
 L’associació oferta totes les activitats de forma gratuïta per a la població.
 Aquesta associació és l´única, en aquest municipi, que està assumint aquest 

projecte educatiu amb aquestes característiques.
 L’Associació ofereix aquests espais, adreçats a les persones joves i adultes de 

Ripollet des d’on fomentar la participació, la diversió, la creació i 
l’aprenentatge a través de la realització de diverses activitats i tallers.

 L’Associació dona atenció individual i en grup a les persones adultes que hi 
participen.
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Tercer. Finançament de l’activitat subvencionada.
L'Ajuntament de Ripollet atorga una subvenció nominativa a l’Associació 
Cultural i Educativa de persones adultes Jaume Tuset de 14.400,10 €, per 
contribuir al finançament de les despeses derivades del tallers i activitats dels 
programes de dinamització cultural i de la participació, i de formació permanent 
i al llarg de la vida, així com de les activitats complementàries durant el curs 
2022/2023 (de setembre 2022 a agost 2023).

La subvenció anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 308-326-48003 
“Conveni Associació Jaume Tuset”, del Pressupost de l'Ajuntament per l'any 
2022 i 2023:

 Import: 6.588,10 € any 2022 (de setembre a desembre 2022), exercici 2022.
 Import: 7.812,00 € any 2023 (de gener a agost 2023) En tractar-se de 

despeses plurianuals, la realització d’aquesta despesa estarà subordinada a 
l’existència de crèdit en el Pressupost de l’exercici 2023.

L’Associació preveu un cost inicial de les activitats subvencionades de 14.400,10 
euros, de manera que la subvenció comporta el 100 % del cost total de les 
activitats previstes.

Quart. Despeses subvencionables.
Seran conceptes subvencionables:

 Les nòmines del personal que portarà a terme les activitats, els tallers i la 
coordinació. No seran subvencionables les despeses de gestoria.

 El material fungible necessari per dur a terme les activitats.
 La compra d’aliments o materials per fer les celebracions educatives i 

culturals (actes festius, xerrades...). Caldrà aportar les factures (no els 
tiquets). No s’acceptaran begudes amb alcohol.

 Les pòlisses d’assegurances que efectivament corresponen al període 
subvencionable.

 Altres despeses derivades de la realització de les activitats o tallers que són 
objecte del present conveni.

Totes les despeses de l'entitat indicades en aquesta clàusula han de ser 
raonables, justificables i sempre incloses dintre de l’objecte del present conveni.

Cinquè. Període subvencionable.
La subvenció haurà de destinar-se a finançar les despeses derivades dels 
projectes i les activitats recollides a la clàusula primera del present conveni 
durant el període comprès, entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023.
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Sisè. Declaració i obligacions del beneficiari.
El BENEFICIARI declara que es troba al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social, i que compleix tots els requisits 
exigits a l’art. 13 de la LGS per a obtenir la condició de beneficiari.

Són obligacions del beneficiari:

a) No estar incurs en les prohibicions per a l’obtenció de la condició de 
beneficiari de l’art. 13 de la LGSD, i estar al corrent de les obligacions fiscals 
amb l’Ajuntament de Ripollet.

b) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la 
seguretat social.

c) Complir amb l’objectiu, executar els programes o realitzar l’activitat 
subvencionada, i acreditar-ho conforme s’estableix en aquest conveni.

d) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet, si escau, l’obtenció d’altres 
subvencions o ajudes finalistes que financin les mateixes activitats 
subvencionades.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de 
control financer que puguin realitzar els diferents serveis de l’Ajuntament.

f) Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió, si es donés el 
cas, que les activitats compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Ripollet.

Setè. Pagament de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis i en concepte de 
bestreta. El primer termini comprendrà la quantitat de 6.588,10 €, que es pagarà 
després de la signatura del conveni. I el segon termini, amb un import de 
7.812,00 € que es farà efectiva en el moment d’aprovació de la justificació.

Vuitè. Òrgan gestor.
Té la condició d’òrgan gestor d’aquesta subvenció la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Qualsevol tràmit relacionat amb aquesta subvenció serà gestionat per l’òrgan 
esmentat.

Novè. Justificació.
La justificació constarà de:

a) Memòria d'actuació anual on s'indicaran totes les activitats per a les quals 
han estat necessàries i s'han aplicat les despeses finançades per la subvenció. 
La memòria haurà de contenir un annex gràfic que acrediti la difusió de la 
col·laboració amb l'Ajuntament i la publicitat corresponent.
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b) Relació classificada de les despeses objecte de finançament, amb 
identificació del proveïdor, número de document o factura, import, data 
d'emissió i data de pagament.

c) Les factures originals d'aquelles despeses incorporades a la relació a la que 
es fa referència en el paràgraf anterior; així com la documentació acreditativa 
del seu pagament, que preferiblement es farà a través de transferència 
bancària des del compte corrent de la que l'entitat sigui titular.

d) En cas que existeixin altres ingressos o recursos que hagin finançat 
l'activitat, una liquidació total d'ingressos i despeses indicant el seu import 
i la procedència.

La justificació de la subvenció haurà de presentar-se abans del 15 d’octubre de 
2022, a través del Registre General a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hauran 
d'adreçar-se a la Regidoria d’Educació.

Desè. Compatibilitat de la subvenció.
La subvenció serà compatible amb altres ajudes, subvencions, donatius, 
ingressos o recursos, procedents d'ens públics o privats, sempre que, en 
concurrència amb la subvenció regulada al present conveni, no es superi el cost 
de l'activitat subvencionada.

Onzè. Reintegrament.
Procedirà el reintegrament de la subvenció conforme preveu el títol II de la LGS.

En cas que sigui necessari, caldrà realitzar un procediment de reintegrament, 
abans de procedir a l’ingrés dels diners.

Dotzè. Duració del conveni.
El present conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i 
desplegarà els seus efectes fins que s’hagi realitzat l’activitat subvencionada i 
hagi estat justificada el seu finançament, sense perjudici dels procediments de 
reintegrament o sancionadors.

Tretzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable.
Aquest conveni té naturalesa administrativa.

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, les Bases d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, i 
la resta de la legislació de règim local reguladora de subvencions públiques i del 
procediment administratiu.
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El BENEFICIARI autoritza expressament l’Ajuntament, perquè pugui incloure 
totes les dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que 
consten en l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat, per tal 
de fer un ús de les mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol canal 
d’informació, d’acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de protecció de dades 
de caràcter personal.

I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni, a un sol efecte, 
a data de la signatura electrònica.” 

2. Autoritzar i disposar la despesa, per un import de CATORZE MIL QUATRE-
CENTS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (14.400,10 €), quin càrrec s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 308/326/48003 Conveni Associació Jaume Tuset, amb 
el desglossament següent:

 Import: 6.588,10 € any 2022 (de setembre a desembre 2022), exercici 2022.
 Import: 7.812,00 € any 2023 (de gener a agost 2023), exercici 2023. En 

tractar-se de despeses plurianuals, la realització d’aquesta despesa estarà 
subordinada a l’existència de crèdit en el Pressupost de l’exercici 2023.

3. Reconèixer l’obligació del pagament, en concepte de bestreta, de 6.588,10 € 
(segons el punt setè del conveni), restant els 7.812,00 €, que es faran efectius 
prèvia aportació de la justificació econòmica, junt amb la memòria d’activitats, 
conforme l’establert al punt novè del conveni, i un cop realitzada la seva 
aprovació.

4. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

5. Notificar aquest acord a l’Associació Cultural i d’Educació de persones adultes 
Jaume Tuset.

5.4. Seguretat i Proximitat:

5.4.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de 
la grua municipal, novembre 2022.

Fets

1. En relació amb 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 
novembre de 2022, les quals han estat abonades, mitjançant pagament 
efectiu i amb targeta de crèdit, respectivament.
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2. Aquestes taxes, són 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

1. Reglament general de circulació.

2. Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet.

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019.

L’1 de desembre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per 
reproduït literalment.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

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 
novembre de 2022, detallades a continuació:

Taxa Matrícula Data Autoliquidació Titular Import €
904/22 DADES PROTEGIDES 01/11/22 2256799 DADES PROTEGIDES 130,00
905/22 DADES PROTEGIDES 01/11/22 2256800 DADES PROTEGIDES 130,00
913/22 DADES PROTEGIDES 01/11/22 2256801 DADES PROTEGIDES 130,00
914/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256814 DADES PROTEGIDES 110,00
916/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256815 DADES PROTEGIDES 130,00
918/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256816 DADES PROTEGIDES 90,00
920/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256817 DADES PROTEGIDES 90,00
923/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256818 DADES PROTEGIDES 90,00
934/22 DADES PROTEGIDES 05/11/22 2256820 DADES PROTEGIDES 90,00
933/22 DADES PROTEGIDES 06/11/22 2256821 DADES PROTEGIDES 90,00
935/22 DADES PROTEGIDES 06/11/22 2256822 DADES PROTEGIDES 90,00
942/22 DADES PROTEGIDES 10/11/22 2256835 DADES PROTEGIDES 90,00
76/22 DADES PROTEGIDES 12/11/22 2256836 DADES PROTEGIDES 45,00
939/22 DADES PROTEGIDES 09/11/22 2256837 DADES PROTEGIDES 168,00
943/22 DADES PROTEGIDES 12/11/22 2256383 DADES PROTEGIDES 90,00
881/22 DADES PROTEGIDES 14/11/22 2256848 DADES PROTEGIDES 491,00
952/22 DADES PROTEGIDES 15/11/22 2256849 DADES PROTEGIDES 90,00
956/22 DADES PROTEGIDES 16/11/22 2256850 DADES PROTEGIDES 80,00
959/22 DADES PROTEGIDES 17/11/22 2256854 DADES PROTEGIDES 90,00
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967/22 DADES PROTEGIDES 18/11/22 2256859 DADES PROTEGIDES 90,00
971/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256860 DADES PROTEGIDES 130,00
972/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256861 DADES PROTEGIDES 130,00
974/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256862 DADES PROTEGIDES 90,00
975/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256863 DADES PROTEGIDES 140,00
982/22 DADES PROTEGIDES 21/11/22 2256880 DADES PROTEGIDES 109,00
990/22 DADES PROTEGIDES 22/11/22 2256883 DADES PROTEGIDES 90,00
994/22 DADES PROTEGIDES 24/11/22 2256884 DADES PROTEGIDES 90,00
997/22 DADES PROTEGIDES 24/11/22 2256885 DADES PROTEGIDES 90,00
903/22 DADES PROTEGIDES 01/11/22 2256802 DADES PROTEGIDES 130,00
906/22 DADES PROTEGIDES 01/11/22 2256803 DADES PROTEGIDES 130,00
907/22 DADES PROTEGIDES 01/11/22 2256804 DADES PROTEGIDES 130,00
910/22 DADES PROTEGIDES 01/11/22 2256805 DADES PROTEGIDES 130,00
912/22 DADES PROTEGIDES 01/11/22 2256806 DADES PROTEGIDES 130,00
908/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256807 DADES PROTEGIDES 130,00
909/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256808 DADES PROTEGIDES 130,00
915/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256809 DADES PROTEGIDES 110,00
919/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256810 DADES PROTEGIDES 90,00
921/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256811 DADES PROTEGIDES 90,00
922/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256812 DADES PROTEGIDES 90,00
924/22 DADES PROTEGIDES 02/11/22 2256813 DADES PROTEGIDES 90,00
925/22 DADES PROTEGIDES 03/11/22 2256819 DADES PROTEGIDES 90,00
926/22 DADES PROTEGIDES 05/11/22 2256823 DADES PROTEGIDES 90,00
927/22 DADES PROTEGIDES 05/11/22 2256824 DADES PROTEGIDES 90,00
928/22 DADES PROTEGIDES 05/11/22 2256825 DADES PROTEGIDES 90,00
929/22 DADES PROTEGIDES 05/11/22 2256826 DADES PROTEGIDES 90,00
931/22 DADES PROTEGIDES 05/11/22 2256827 DADES PROTEGIDES 90,00
932/22 DADES PROTEGIDES 05/11/22 2256828 DADES PROTEGIDES 90,00
936/22 DADES PROTEGIDES 05/11/22 2256829 DADES PROTEGIDES 90,00
930/22 DADES PROTEGIDES 06/11/22 2256830 DADES PROTEGIDES 90,00
937/22 DADES PROTEGIDES 06/11/22 2256831 DADES PROTEGIDES 130,00
938/22 DADES PROTEGIDES 08/11/22 2256832 DADES PROTEGIDES 90,00
941/22 DADES PROTEGIDES 12/11/22 2256839 DADES PROTEGIDES 128,00
944/22 DADES PROTEGIDES 12/11/22 2256840 DADES PROTEGIDES 90,00
945/22 DADES PROTEGIDES 12/11/22 2256841 DADES PROTEGIDES 140,00
946/22 DADES PROTEGIDES 12/11/22 2256842 DADES PROTEGIDES 90,00
947/22 DADES PROTEGIDES 13/11/22 2256843 DADES PROTEGIDES 90,00
949/22 DADES PROTEGIDES 13/11/22 2256844 DADES PROTEGIDES 130,00
950/22 DADES PROTEGIDES 13/11/22 2256845 DADES PROTEGIDES 130,00
951/22 DADES PROTEGIDES 13/11/22 2256846 DADES PROTEGIDES 130,00
998/22 DADES PROTEGIDES 14/11/22 2256847 DADES PROTEGIDES 163,00
953/22 DADES PROTEGIDES 16/11/22 2256851 DADES PROTEGIDES 90,00
954/22 DADES PROTEGIDES 16/11/22 2256852 DADES PROTEGIDES 90,00
955/22 DADES PROTEGIDES 16/11/22 2256853 DADES PROTEGIDES 90,00
957/22 DADES PROTEGIDES 17/11/22 2256855 DADES PROTEGIDES 90,00
958/22 DADES PROTEGIDES 17/11/22 2256856 DADES PROTEGIDES 140,00
960/22 DADES PROTEGIDES 17/11/22 2256857 DADES PROTEGIDES 140,00
961/22 DADES PROTEGIDES 17/11/22 2256858 DADES PROTEGIDES 80,00
965/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256864 DADES PROTEGIDES 109,00
969/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256865 DADES PROTEGIDES 130,00
973/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256866 DADES PROTEGIDES 130,00
976/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256867 DADES PROTEGIDES 90,00
977/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256868 DADES PROTEGIDES 90,00

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


978/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256869 DADES PROTEGIDES 90,00
979/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256870 DADES PROTEGIDES 90,00
980/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256871 DADES PROTEGIDES 90,00
981/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256872 DADES PROTEGIDES 90,00
984/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256873 DADES PROTEGIDES 90,00
986/22 DADES PROTEGIDES 19/11/22 2256874 DADES PROTEGIDES 90,00
966/22 DADES PROTEGIDES 20/11/22 2256875 DADES PROTEGIDES 128,00
983/22 DADES PROTEGIDES 20/11/22 2256876 DADES PROTEGIDES 90,00
985/22 DADES PROTEGIDES 20/11/22 2256877 DADES PROTEGIDES 90,00
987/22 DADES PROTEGIDES 20/11/22 2256878 DADES PROTEGIDES 90,00
962/22 DADES PROTEGIDES 21/11/22 2256879 DADES PROTEGIDES 147,00
988/22 DADES PROTEGIDES 22/11/22 2256881 DADES PROTEGIDES 90,00
898/22 DADES PROTEGIDES 23/11/22 2256882 DADES PROTEGIDES 90,00
992/22 DADES PROTEGIDES 24/11/22 2256886 DADES PROTEGIDES 90,00
993/22 DADES PROTEGIDES 24/11/22 2256887 DADES PROTEGIDES 90,00
995/22 DADES PROTEGIDES 24/11/22 2256888 DADES PROTEGIDES 90,00
996/22 DADES PROTEGIDES 24/11/22 2256889 DADES PROTEGIDES 90,00
964/22 DADES PROTEGIDES 23/11/22 2256897 DADES PROTEGIDES 140,00
998/22 DADES PROTEGIDES 24/11/22 2256890 DADES PROTEGIDES 90,00
1008/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256891 DADES PROTEGIDES 90,00
1012/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256892 DADES PROTEGIDES 90,00
1015/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256893 DADES PROTEGIDES 90,00
970/22 DADES PROTEGIDES 27/11/22 2256894 DADES PROTEGIDES 282,00
1001/22 DADES PROTEGIDES 27/11/22 2256895 DADES PROTEGIDES 149,00
1016/22 DADES PROTEGIDES 27/11/22 2256896 DADES PROTEGIDES 130,00
1000/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256898 DADES PROTEGIDES 130,00
1003/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256899 DADES PROTEGIDES 90,00
1005/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256900 DADES PROTEGIDES 90,00
1006/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256901 DADES PROTEGIDES 90,00
1009/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256902 DADES PROTEGIDES 90,00
1010/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256903 DADES PROTEGIDES 90,00
1011/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256904 DADES PROTEGIDES 90,00
1013/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256905 DADES PROTEGIDES 90,00
1015/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256906 DADES PROTEGIDES 90,00
1004/22 DADES PROTEGIDES 27/11/22 2256907 DADES PROTEGIDES 90,00
1007/22 DADES PROTEGIDES 27/11/22 2256908 DADES PROTEGIDES 90,00
1017/22 DADES PROTEGIDES 27/11/22 2256909 DADES PROTEGIDES 130,00
1018/22 DADES PROTEGIDES 27/11/22 2256910 DADES PROTEGIDES 130,00
1002/22 DADES PROTEGIDES 26/11/22 2256911 DADES PROTEGIDES 90,00
1019/22 DADES PROTEGIDES 29/11/22 2256913 DADES PROTEGIDES 90,00

Total 12.199,00

5.4.2. Instal·lació senyalització viària al carrer Tamarit, 12.

Fets

El 2 de desembre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe, 
sobre la necessitat reforçar la senyalització viària al carrer Tamarit cantonada 
amb el carrer Sol, els dies que la rambla Sant Esteve es tanca al trànsit rodat, i 
es converteix en illa de vianants.
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Fonaments de dret

1. Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol I, capítol 5 i article 14:

“Article 14:

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

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

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

2. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

1. Instal·lar dos senyals verticals de reglamentació de prohibició d’entrada (R-
101), ambdós costats del carrer Tamarit, a l’alçada del núm. 12 cruïlla amb el 
carrer Sol, perquè els dies que la rambla de Sant Esteve es converteix en illa de 
vianants, els vehicles que circulen pel carrer Sol, tram comprés entre aquesta 
primera i el carrer Tamarit, que té dos sentits de la marxa, direcció al carrer 
Tamarit, no puguin realitzar la maniobra de gir a la seva dreta segons el seu 
sentit de la marxa, tal com s’indica en l’informe i croquis que consta en 
l’expedient administratiu.

2. La senyalització, col·locació de pilones i pintura vial, serà executada per la 
Brigada Municipal d’Obres en coordinació amb la Policia Local.

3. Notificar aquest acord a la Brigada Municipal d’Obres.
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5.4.3. Instal·lació pilona retràctil (exp. 2022/7898).

Fets

L’1 de desembre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe, 
sobre la necessitat de pal·liar les dificultats d’un ciutadà a l’hora de treure el seu 
vehicle del pàrquing particular de l’habitatge ubicat al carrer Joan Miró, 15 B.

Fonaments de dret

1. Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol I, capítol 5 i article 14:

“Article 14:

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

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

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

2. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

1. Instal·lar un senyal d’abalisament consistent en un topall homologat fix, 
vertical i retràctil de PVC o similar, de color negre amb una franja reflectant a la 
seva part superior, al carrer Joan Miró, 18, concretament a l’espai lineal (2.3 
metres), existent entre l’estacionament particular reservat per a persones amb 
mobilitat reduïda i la senyalització viària horitzontal que senyalitza el gual 
existent en aquest lloc, tal com s’indica en l’informe i croquis que consta en 
l’expedient administratiu.
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2. La senyalització, col·locació de pilones i pintura vial, serà executada per la 
Brigada Municipal d’Obres en coordinació amb la Policia Local.

3. Notificar aquest acord a la Brigada Municipal d’Obres.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció, en règim de concurrència competitiva, 
línia B a favor de l’Associació Societat Coral del Vallès, per a l’exercici 
2021.

Fets

1. El 31 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/2357, es va aprovar 
una subvenció, en règim de concurrència competitiva, per un import de 
2.910,00 €, a favor de l’Associació Societat Coral del Vallès, per tal de 
finançar el cost del projecte “Tallers instrumentals de la Banda de la Societat 
Coral del Vallès”, per a l’any 2021, amb un pressupost de 6.425,92 €.

2. 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, prèvia 
aportació i aprovació de la justificació corresponent.

3. El 30 de març de 2022, l’entitat Associació Societat Coral del Vallès, amb 
registre d’entrada 2022/4991, va presentar la documentació per a la 
justificació de dita subvenció, aportant documents justificatius per import de 
9.962,32 €, dels quals imputen al projecte la quantitat de 6.425,92 €.

4. Revisada la documentació presentada, 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 6.425,92 € (consta la relació amb els imports imputats i 
els conceptes a què corresponent al full de càlcul, que consta en l’expedient 
administratiu). Aquest import correspon a les despeses del personal 
encarregat de la coordinació i execució del projecte, i als costos de les 
cotitzacions de la seguretat social d’aquest personal.
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5. El 21 de novembre de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe 
favorable respecte a l’aprovació de la justificació de la subvenció, per un total 
de 6.425,92 € i l’aprovació del pagament de la subvenció corresponent al 
projecte “els Tallers instrumentals a la Banda SCV”, dins la línia B “Suport a 
activitats i programes culturals” de la convocatòria de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva 2021, per un import de 2.910,00 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostaria 601.334.48000 de l’exercici 2022, una vegada 
sigui traspassat el romanent de l’exercici 2021.

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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, de 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.
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11. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

Per tot l’anterior, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’Associació Societat Coral 
del Vallès, amb NIF G58263575, per un import de 6.425,92 €.

2. Reconèixer l’obligació de pagament de l’import de 2.910,00 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 601.334.48000 (convocatòria oberta) de l’exercici 
2022, una vegada sigui traspassat el romanent de l’exercici 2021.

3. Notificar aquest acord a l’Associació Societat Coral del Vallès.

4. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
municipal.

6.1.2. Adquisició de béns Diputació de Barcelona.

Fets

1. L’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, un cop finalitzades 
les exposicions “Sessió continua”(2005), “Intensities”(2007) i 
“AmbArtGent” (2015), va emmagatzemar els elements expositius, i ja que 
no se’ls ha donat una nova destinació, i en base a un criteri d’estalvi i 
reaprofitament dels materials de les exposicions, l’ODA ha considerat 
adequat cedir els elements i materials expositius a diferents espais culturals 
municipals.

2. El 10 de novembre de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
va adoptar un acord sobre “26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, declarar diferents béns mobles com a efectes no 
utilitzables, donar-los de baixa a l’Inventari de Béns i autoritzar la seva 
cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats”.

3. Segons consta al referit acord, a l’Ajuntament de Ripollet, se li va cedir, de 
manera gratuïta, els béns relacionats:
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4. L’efectivitat de la cessió gratuïta queda condicionada a l’aprovació de 
l’acceptació expressa per part de l’Ajuntament, que haurà de ser notificada.

Fonament de dret

1. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques.

2. Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre.

3. Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles de la Diputació 
de Barcelona publicades al BOPB núm. 35, de 9 de febrer de 1996.

4. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
6 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de patrimoni i 
serveis municipals.

El 29 de novembre de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe, el 
qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït 
literalment.

Per tot l’anterior, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Acceptar la cessió gratuïta de la Diputació de Barcelona dels béns relacionats 
a continuació:
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2. Notificar l’acceptació a la Diputació de Barcelona, mitjançant el model 
corresponent.

3. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria, per al seu 
coneixement.

6.2. Patrimoni:

6.2.1. Acceptació de l’assignació de Fons de foment del turisme de la 
Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball, Direcció 
General de Turisme (octubre 2021-març 2022).

Fets

1. La Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic i creació i regulació dels impostos sobre establiments 
comercials sobre estades en establiments turístics, sobre elements 
radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid 
de carboni, estableix l’article 49.2 a), que s’ha de destinar a les 
administracions locals un mínim del 50 % de la recaptació del Fons per al 
foment del turisme (Fons o FFT).

2. El Comitè Bilateral del FFT, reunit en sessió de 14 de juny del 2022, va 
aprovar la distribució del FFT resultant de la recaptació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics realitzada en el nostre àmbit territorial 
durant el quart trimestre i primer trimestre de 2022, amb l’assignació de 
3.900,00 €, que correspon al nostre ens local per la “Distribució del fons de 
foment del turisme”.

3. Els imports de les assignacions en concepte FFT, s’han de destinar a projectes 
i actuacions que persegueixen alguns dels objectius establerts en l’article 
49.1 de la Llei 5/2017, s’han d’ajustar a les directrius d’actuació aprovades 
en la sessió del Comitè bilateral, de 26 de juliol de 2017.

4. El 16 de novembre de 2022, la cap d’unitat de Patrimoni i Memòria Històrica, 
va emetre informe favorable, el qual consta incorporat en l’expedient 
administratiu i que es dóna per reproduït literalment.

Fonament de dret

1. Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, finances i 
del sector públic. Article 49.2 a), que s’ha de destinar a les administracions 
locals un mínim del 50 % de la recaptació del Fons per al foment del turisme 
(Fons o FFT).
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2. Decret 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics (impost o IEET).

3. Decret 75/2020, de turisme de Catalunya. Article 431-6.

4. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 
8 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot l’anterior, el regidor delegat de Patrimoni, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Acceptar l’assignació de “Distribució de fons de foment del turisme”, per 
import un total de 3.900,00 €, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per part de 
la Generalitat de Catalunya, Departament d´Empresa i Treball, Direcció General 
de Turisme, aprovat pel Comitè Bilateral del FFT reunit el 14 de juny de 2022, i 
amb la referència a la temporada turística d’hivern 2021 (4T-2021 i 1T-2022):

Distribució assignada Fons atorgats
Distribució de fons foment del turisme
Temporada turística d’hivern 2021 (4T-2021 i 1T-2022) 3.900,00 €

L’import de la concessió anirà a l’aplicació pressupostària 2022-45050 
Transferència D.G. Turisme (impost estades establiments turístics).

2. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria, per al seu 
coneixement.

6.3. Esports:

6.3.1. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Gassó i Vidal, per a 
activitats esportives.

Fets

1. El 25 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar 
provisionalment la justificació de la subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Escola Gassó i Vidal, per a 
activitats esportives.

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


2. El 10 de novembre de 2022, l’entitat AMPA Escola Gassó i Vidal, inclosa en 
el procediment de revocació parcial, va ser notificada de l’aprovació 
provisional, atorgant-li un termini de 10 dies, per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns en relació a aquesta aprovació.

3. Transcorregut el termini atorgat, a l’entitat AMPA Escola Gassó i Vidal, sense 
que aquesta hagi presentat ni al·legacions ni hagi aportat documents.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol.

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

3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal de Catalunya.

4. Les Bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet (BGS), 
aprovades en sessió plenària de 26 de juliol de 2018. L’edicte de la seva 
aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, de 27 de setembre de 2018.

5. El Pla estratègic de subvencions 2019-2021 (PLA). El Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament, aprovat en sessió plenària de 27 de desembre 
de 2018 i, es va publicar l’edicte en el BOPB de 4 de gener de 2019.

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

7. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent
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ACORD

1. Aprovació definitiva, de la revocació parcial dels imports concedits que no 
s’han justificat correctament, segons el detall següent:

Entitat: AMPA Escola Gassó i Vidal
NIF: G65178964
Programa: PARTICIPACIÓ A L’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.
Import a revocar: 2884,88 €
Incompliment que motiva revocació: art. 22.3 LGS

2. Notificar aquest acord a l’entitat AMPA Escola Gassó i Vidal.

3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes 
escaients.

6.3.2. Aprovació definitiva de revocació de la subvenció 2020, en règim 
de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA IES Lluis Companys, per a 
activitats esportives.

Fets

1. El 2 de novembre de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar 
provisionalment la justificació de la subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA IES Lluis Companys, per a 
activitats esportives.

2. El 10 de novembre de 2022, l’entitat AMPA IES Lluis Companys, inclosa en 
el procediment de revocació parcial, va ser notificada de l’aprovació 
provisional, atorgant-li un termini de 10 dies, per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns en relació a aquesta aprovació.

3. Transcorregut el termini atorgat a l’entitat AMPA IES Lluis Companys, sense 
que aquesta hagi presentat ni al·legacions ni hagi aportat documents.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol.

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

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

20
/1

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal de Catalunya.

4. Les Bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet (BGS), 
aprovades en sessió plenària de 26 de juliol de 2018. L’edicte de la seva 
aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, de 27 de setembre de 2018.

5. El Pla estratègic de subvencions 2019-2021 (PLA). El Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament, aprovat en sessió plenària de 27 de desembre 
de 2018 i, es va publicar l’edicte en el BOPB de 4 de gener de 2019.

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

7. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovació definitiva, de la revocació parcial dels imports concedits que no 
s’han justificat correctament, segons el detall següent:

Entitat: AMPA IES Lluis Companys
NIF: G08852584
Programes:
 PARTICIPACIÓ A L’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 

L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.
 ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS ESPORTIVES 

D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL MUNICIPI. 
ESPORT AMB PARTICIPACIÓ DE DONES.

Import a revocar: 1.054,69 € i 82,58 €, respectivament.
Incompliment que motiva revocació: art. 22.3 LGS
Import a reintegrar: 0 €

2. Notificar aquest acord a l’entitat AMPA IES Lluis Companys.
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3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes 
escaients.

6.3.3. Aprovació de l’arxiu de l’expedient de reintegrament de la subvenció 
2020, en règim de concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Col·legi San 
Juan de la Cruz, per a activitats esportives.

Fets

1. El 15 de novembre de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar 
definitivament la justificació de la subvenció 2020, en règim de concurrència 
competitiva, a l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz, per a activitats 
esportives.

2. El 22 de novembre de 2022 l’entitat A,MPA Col·legi San Juan de la Cruz, 
inclosa en el procediment de revocació parcial i reintegrament, va ser 
notificada de l’aprovació definitiva, atorgant-li un termini de 10 dies, per 
efectuar al·legacions o aportar els documents que estimi oportuns en relació 
a aquesta aprovació.

3. El 17 de novembre de 2022, l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz, va 
efectuar, l’ingrés al compte bancari de l’Ajuntament de la quantitat, en 
concepte de reintegrament de l’import concedit i no justificat, indicada a 
l’acord de la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol.

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

3. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal de Catalunya.

4. Les Bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet (BGS), 
aprovades en sessió plenària de 26 de juliol de 2018. L’edicte de la seva 
aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, de 27 de setembre de 2018.

5. El Pla estratègic de subvencions 2019-2021 (PLA). El Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament, aprovat en sessió plenària de 27 de desembre 
de 2018 i, es va publicar l’edicte en el BOPB de 4 de gener de 2019.
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6. Les Bases específiques de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, de l’Ajuntament de Ripollet i els seus organismes autònoms, 
aprovades en sessió plenària de 27 de desembre de 2018. Amb data de la 
publicació de l’edicte en el BOPB, de 7 de gener de 2019.

7. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Esports, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Arxivar definitivament l’expedient de reintegrament d’import 723,57 €, 
perquè l’entitat va efectuat ingrés al compte bancari de l’Ajuntament el 17 de 
novembre 2022.

2. Notificar aquest acord a l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz.

3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes 
escaients.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Baixa gual (exp. 2021/5556).

Fets

1. El 30 de juny de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES, mitjançant escrit al 
Registre general, entrada núm. 11300, va sol·licitar donar de baixa, del Padró 
municipal, el gual del carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència 
interna 2021/5556.

2. Consta en el Padró municipal de guals i reserves, com a titular d’aquest gual.

3. El 4 d’octubre de 2021, els Serveis tècnics municipals, van emetre informe 
favorable a la petició, les conclusions del qual són del literal següent:
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<<Conclusions

1. D’acord amb la documentació presentada i la inspecció efectuada, la 
restitució de la vorera s’ha efectuat d’acord amb la normativa municipal, 
salvant vicis ocults, per tant, s’informa favorablement de la petició de 
baixa de gual.

2. Es proposa comunicar a l’Oficina de Gestió Tributària, als efectes 
oportuns, que es considera que l’ús efectiu del gual ha finalitzat el 30 de 
juny de 2021.>>.

Fonaments de dret

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

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

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 16 
de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 4 
de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria d’urbanisme i via 
pública.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

1. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves, el gual emplaçat al 
carrer DADES PROTEGIDES, ref. cadastral 9547813DF2994F0001UW, que consta 
a nom del senyor DADES PROTEGIDES, d’acord amb la sol·licitud presentada i 
l’informe emès pels Serveis tècnics.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària, als efectes d’actualització del Padró municipal de guals i reserves, ja  
que l’ús efectiu del gual va finalitzar el 30 de juny de 2021.
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7.1.2. Baixa gual (exp. 2022/6374).

Fets

1. En 18 de novembre de 2022, la senyora DADES PROTEGIDES, va presentar al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm. 22620, instància per baixa 
de gual en el local emplaçat al DADES PROTEGIDES, expedient amb 
referència interna 2022/6374.

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

3. El 25 de novembre de 2022, els Serveis tècnics municipals, van emetre 
informe favorable, en el que fan constar que:

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

 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (núm. 
10/2016), les competències per a la gestió de reserves d’estacionament 
recau sobre l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
per tant es proposa notificar el present informe a dit organisme, tenint 
en compte que l’aprofitament especial de la via pública i l’ús efectiu del 
gual s’ha pogut efectuar fins el 18/11/2022.”.

Fonament de dret

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

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

3. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 16 
de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 4 
de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria d’urbanisme i via 
pública.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent
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ACORD

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

2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària, als efectes d’actualització del Padró municipal de guals i reserves, ja 
que l’ús efectiu del gual va finalitzar el 18 de novembre de 2022.

7.1.3. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres del Projecte de 
remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de Tiana i Pont 
Vell.

Fets

1. El 2 d’agost de 2022, per Decret d’Alcaldia 1404, es va adjudicar a la 
mercantil TEBANCAT, SL, amb NIF B65528556, el contracte d’execució de les 
obres de remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de Tiana i 
Pont Vell de Ripollet, per un import de 542.449,91 € més 113.914,48 €, en 
concepte del 21 % d’IVA, resultant un preu de contracte de 656.364,39 € 
(IVA inclòs), formalitzant-se el corresponent contracte el 5 d’agost de 2022.

2. El 7 de novembre de 2022, l’arquitecte tècnic municipal, va signar la 
certificació primera, per un  import 148.582,54 €.

3. El 15 de novembre de 2022, l’arquitecte tècnic municipal, va emetre informe 
tècnic de la certificació primera, en el qual es fa constar el següent:

“Consideracions tècniques

La certificació 1 correspon a les obres executades durant el mes d’octubre de 
2022 i ha estat validada i signada pels Serveis Tècnics municipals qui estan 
portant directament la direcció tècnica de l’obra. No s’han detectat 
increments d’amidaments o nous preus, imports i percentatges respecte les 
previsions de projecte que puguin repercutir en el preu final de les l’execució 
de l’obra.

Conclusió

S’informa favorablement de la certificació núm. 1 corresponent a les obres 
executades el mes d’octubre de 2022, d’acord amb el detall de la certificació 
signada que consta a l’expedient.”.
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Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), és 
la norma sectorial fonamental vigent reguladora dels procediments de 
contractació de les administracions públiques.

2. L’article 240 i les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 
a l’ordenament jurídic espanyol de les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Els articles 147 a 150 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre.

4. Els articles 183 a 189 i 213 i següents del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

5. Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

6. Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

7. Bases d'execució del Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet.

8. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

9. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Economia, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent
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ACORD

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i la corresponent factura, subscrita per 
l’arquitecte tècnic municipal, a les que executa l’empresa TEBANCAT, SL, de les 
obres del Projecte de remodelació, execució i manteniment de voreres al barri de 
Tiana i Pont Vell de Ripollet, per un import de 148.582,54 €.

2. Reconèixer l’obligació per import 148.582,54 €, a favor de la mercantil 
TEBANCAT, SL, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 401.1532.61900 
“Millores via pública”, del vigent Pressupost municipal.

3. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

4. Notificar aquest acord a l’interessat.

7.1.4. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres de recuperació 
mediambiental de l’entorn fluvial del riu Ripoll, entre el pont de la 
carretera de l’Estació i el pont del carrer Tarragona, lot 1.

Fets

1. El 24 de maig de 2022, la Junta de Govern Local, va adjudicar a la mercantil 
TRATAMIENTO ACONDIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA, amb NIF 
A64966179, el contracte d’execució de les obres del Projecte de recuperació 
mediambiental de l’entorn fluvial del riu Ripoll. entre el pont de la carretera 
de l’Estació i el pont del carrer Tarragona, lot 1, per un import de 101.501,14 
€ més 21.315,24 €, en concepte del 21 % d’IVA, resultant un preu de 
contracte de 122.816,38 € (21 % IVA inclòs), formalitzant-se el corresponent 
contracte el 8 de juny de 2022.

2. El 7 de novembre de 2022, es va presentar la certificació primera per un 
import de 43.748,37 €, subscrita per l’enginyera tècnica de Medi Ambient.

3. El 16 de novembre de 2022, l’enginyera tècnica de Medi Ambient i el tècnic 
del projecte, van emetre informe tècnic de la certificació primera, en el qual 
es fa constar el següent:

“Consideracions tècniques

 En data 07 de novembre de 2022, es va presentar la certificació primera 
per un import de 43.748,37 € subscrita per l’enginyera tècnica de medi 
ambient Rosa Moragas Moreno.

 La documentació aportada inclou les corresponents actes signades.
 La certificació presentada no incorpora excreixos d’amidaments ni nous 

preus, imports o percentatges respecte del preu d’adjudicació.
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Conclusió

S’informa favorablement de la certificació núm. 1 corresponent a les obres 
executades el mes d’octubre de 2022, d’acord amb el detall de la certificació 
signada que consta a l’expedient.”.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), és 
la norma sectorial fonamental vigent reguladora dels procediments de 
contractació de les administracions públiques.

2. L’article 240 i les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 
a l’ordenament jurídic espanyol de les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Els articles 147 a 150 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre.

4. Els articles 183 a 189 i 213 i següents del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

5. Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

6. Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

7. Bases d'execució del Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet.

8. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

9. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.
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Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Economia, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i la corresponent factura, subscrita per 
l’enginyera tècnica de Medi Ambient, a les que executa l’empresa TRATAMIENTO 
ACONDIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA, de les obres del Projecte 
executiu de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu Ripoll, entre el 
pont de la carretera de l’estació i el pont del carrer de Tarragona, lot 1, per un 
import de 43.748,37 €.

2. Reconèixer l’obligació per import 43.748,37 €, a favor de la mercantil 
TRATAMIENTO ACONDIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA, que s’imputarà 
a l’aplicació pressupostària 403.1721.61900 “Recuperació de les lleres dels rius”, 
del vigent Pressupost municipal.

3. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

4. Notificar aquest acord a l’interessat.

7.1.5. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres de rehabilitació 
de tres habitatges de propietat municipal.

Fets

1. El 10 de maig de 2022, la Junta de Govern Local, va adjudicar a la mercantil 
ARA FINQUES I SERVEIS, SL, amb NIF B65541914, el contracte d’execució de 
les obres de rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal, per un 
import de 47.523,72 € més 9.979,98 €, en concepte del 21 % d’IVA, 
resultant un preu de contracte de 57.503,70 € (21% IVA inclòs).

2. El 4 de novembre de 2022, es va formalitzar l’acta de recepció de les obres.

3. El 17 de novembre de 2022, es va presentar la certificació primera i última, 
per un import de 62.704,12 €, subscrita per l’arquitecta tècnica municipal.

4. El 22 de novembre de 2022, l’arquitecta tècnica municipal, va emetre 
informe tècnic, en el qual es fa constar el següent:
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“Conclusions

1. Com a tècnica directora en les obres corresponents a la Memòria 
valorada per a la rehabilitació de tres habitatges de propietat municipal, 
cal indicar que durant el transcurs de l’obra, s’han produït augments i 
disminucions d’amidaments.

2. S’informa que durant l’execució de les obres i a causa de les variacions 
d’amidament , hi ha un augment de 5.200,42 € del preu de contracte 
adjudicat (IVA inclòs), que representa un 9,00 % d’augment respecte 
aquest, que origina l’import total de l’obra executada de 62.704,12 € 
(IVA Inclòs). Sent aquest augment inferior al 10 % del preu de contracte 
adjudicat es dona compliment a l’article 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.”.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), és 
la norma sectorial fonamental vigent reguladora dels procediments de 
contractació de les administracions públiques.

2. L’article 240 i les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 
a l’ordenament jurídic espanyol de les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Els articles 147 a 150 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre.

4. Els articles 183 a 189 i 213 i següents del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

5. Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

6. Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

7. Bases d'execució del Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet.

8. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.
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9. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

Per tot l’anterior, la regidora delegada d’Economia, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció del següent

ACORD

1. Aprovar l’augment de l’amidament del Projecte de les obres de rehabilitació 
de tres habitatges de propietat municipal, segons proposta presentada per 
l’arquitecta tècnica municipal, de 22 de novembre de 2022, resultant que l’obra 
realment executada ascendeix a un import de 62.704,12 €, que representa un 
excés de 5.200,42 € (IVA Inclòs).

2. Autoritzar i disposar la despesa per import de 5.200,42 €, a favor d’ARA 
FINQUES I SERVEIS, SL, a càrrec de la partida 401.1521.68200 “Adquisició i 
reforma habitatges per ús social”.

3. Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i última, amb la corresponent factura, 
subscrita per l’arquitecta tècnica municipal, a les que executa l’empresa ARA 
FINQUES I SERVEIS, SL, amb NIF B65541914, de les obres de rehabilitació de tres 
habitatges de propietat municipal, per un import de 62.704,12 €.

4. Reconèixer l’obligació per import 62.704,12 €, a favor de la mercantil ARA 
FINQUES I SERVEIS, SL, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
401.1521.68200 “Adquisició i reforma habitatges per ús social”, del vigent 
Pressupost municipal.

5. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

6. Notificar el present acord a l’interessat.
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7.1.6. Aprovació certificació d’obres núm. 1, de les obres del Projecte de 
l’enllumenat de les instal·lacions esportives exteriors.

Fets

1. El 19 d’agost de 2022, per Decret d’Alcaldia 1503, es va adjudicar a la 
mercantil MACHAO, SL, amb NIF B87637427, el contracte d’execució de les 
obres del Projecte de l’enllumenat de les instal·lacions esportives exteriors, 
per un import de 115.690,00 € més  24.294,90€ , en concepte del 21 % 
d’IVA, resultant un preu de contracte de 139.984,90 € (IVA inclòs), 
formalitzant-se el corresponent contracte el 21 de setembre de 2022.

2. El 28 d’octubre de 2022, l’enginyera tècnica municipal, va presentar la 
certificació primera per un import 90.164,36 €.

3. El 28 de novembre de 2022, l’enginyera tècnica municipal, va emetre 
informe tècnic de la certificació primera, en el qual es fa constar el següent:

“Consideracions tècniques.

La certificació 1 correspon a les obres executades durant el mes d’octubre de 
2022 i ha estat validada i signada pels Serveis Tècnics municipals qui estan 
portant directament la direcció tècnica de l’obra. No s’han detectat 
increments d’amidaments o nous preus, imports i percentatges respecte les 
previsions de projecte que puguin repercutir en el preu final de les l’execució 
de l’obra

Conclusions

S’informa favorablement de la certificació número 1 corresponent a les obres 
executades el mes d’octubre de 2022 d’acord amb el detall de la certificació 
signada que consta a l’expedient.”.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), és 
la norma sectorial fonamental vigent reguladora dels procediments de 
contractació de les administracions públiques.

2. L’article 240 i les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen 
a l’ordenament jurídic espanyol de les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.
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3. Els articles 147 a 150 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre.

4. Els articles 183 a 189 i 213 i següents del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

5. Els articles 58, 59 i 31 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

6. Els 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

7. Bases d'execució del Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet.

8. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

9. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

1. Aprovar la certificació d’obres núm. 1 i la corresponent factura, subscrita per 
l’enginyera tècnica municipal, a les que executa l’empresa MACHAO, SL, de les 
obres del Projecte de l’enllumenat de les instal·lacions esportives exteriors, per 
un import de 90.164,36 €.

2. Reconèixer l’obligació per import 90.164,36 €, a favor de la mercantil 
MACHAO, SL, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 602.342.63201– 
Millores instal·lacions esportives, del vigent Pressupost municipal.

3. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

4. Notificar aquest acord a l’interessat.

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

8. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

8.1. Serveis Socials:

8.1.1. Atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per a la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a 
entitat de Ripollet que realitzin casals d’estiu de lleure i esportius fora 
d’horari lectiu, durant els mesos de juny i juliol de 2022 a espais 
municipals.

Fets

1. El 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar la convocatòria 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la inclusió 
d’infants i joves amb necessitats educatives especials a entitat de Ripollet, 
que realitzin casals d’estiu de lleure i esportius fora d’horari lectiu, durant 
els mesos de juny i juliol de 2022 a espais municipals, convocatòria publicada 
en el BOPB, de 26 de juliol de 2022.

2. El termini establert per a la presentació de sol·licituds va ser del 27 de juliol 
al 30 de setembre de 2022 (ambdós inclosos), i en aquest termini va tenir 
entrada al Registre General d’entrades de l’Ajuntament, les sol·licituds 
següents:

Entitat/associació Data registre Núm. registre
AMPA Gassó i Vidal 31/08/2022 2022-16365
GRESCA 21/09/2022 2022-18050
AFA Els Pinetons 30/09/2022 2022-18824
Centre Esplai l’Estel 30/09/2022 2022-18839
AFA Sant Gabriel 30/09/2022 2022-18844

3. El 15 de novembre de 2022, de conformitat amb la clàusula 15 de la 
convocatòria, es va constituir i reunir la Comissió Avaluadora (òrgan 
competent per a la instrucció i proposta de concessió), per a la valoració de 
les sol·licituds i projectes presentats a la convocatòria. La Comissió va 
establir l’ordre de prelació i l’import a atorgar en funció del crèdit disponible 
que es va aprovar a la convocatòria de la subvenció, en aquest cas 21.000 €, 
a càrrec de la partida 308-326-48002, quedant de la forma següent:

Entitat/associació NIF Exp. Absis Puntuació Import
AMPA Gassó i Vidal G59495754 2022/6334 162 2.677,42 €
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GRESCA G61125449 2022/6338 195 9.501,03 €
AFA Els Pinetons G64308554 2022/6341 178 1.351,40 €
Centre Esplai l’Estel V58418286 2022/6340 183 5.873,05 €
AFA Sant Gabriel G58964370 2022/6352 150 1.328,28 €
Import total 20.731,18 €

4. La Comissió va realitzar la proposta de resolució i la va elevar a l’òrgan 
competent, per a l’aprovació de l’atorgament de les subvencions, de 
conformitat a la clàusula 9 de la convocatòria de la subvenció en la qual 
s’establia que:

“El número d’entitats beneficiàries resta condicionat al crèdit disponible en 
el moment de l’atorgament de les subvencions, amb un màxim de 6 persones 
vetlladores per entitat i amb un import màxim per persona vetlladora de 
2.000,00€.

En cas que la totalitat de projectes presentats per línia superi el crèdit es farà 
una distribució dels diners en funció de la puntuació obtinguda.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada 
consignació pressupostària.”.

5. De conformitat amb la clàusula 20 de la convocatòria de la subvenció, en la 
qual s’establia que el lliurament de la subvenció es realitzarà a través de dos 
pagaments:

 Bestreta del 70 % en el moment de l’atorgament de la subvenció 
corresponent al cost salarial previst per l’entitat pel número de personal 
vetllador que la Comissió Avaluadora hagués estimat necessari, no 
excedint en cap moment l’import màxim de 2.000,00€ per persona 
vetlladora.

 El 30 % restant en el moment de l’aprovació de la justificació presentada 
per l’entitat.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. 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.

3. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, aprovada en 
sessió plenària de 31 de març de 2022, publicada en el BOP de Barcelona, de 
12 de juliol de 2022.
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4. Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, d’àmbit de Drets Socials, aprovades en el Ple 
de 31 de març de 2022 i publicades en el BOP de Barcelona, de 15 de juliol 
de 2022.

5. Pla estratègic de subvencions 2022-2024 de l’Ajuntament de Ripollet, 
aprovat pel Ple de 23 de desembre de 2021, i publicat en el BOPB, de 31 de 
gener de 2022.

6. Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

7. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que va aprovar la Llei municipal de 
règim local de Catalunya.

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

9. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 
8 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent

ACORD

1. Atorgar la concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per a la inclusió  d’infants i joves amb necessitats educatives especials a les 
entitats de Ripollet, que realitzin casal d’estiu de lleure i esportius fora d’horari 
lectiu, durant els mesos de juny i juliol de 2022 a espais municipals, a les entitats 
beneficiàries que a continuació es relacionen, segons el límit aprovat a la 
convocatòria dins del crèdit disponible i dels màxims establerts a partir dels 
criteris determinats, segons la relació següent:

Entitat/associació NIF Exp. Absis Puntuació Import
AMPA Gassó i Vidal G59495754 2022/6334 162 2.677,42 €
GRESCA G61125449 2022/6338 195 9.501,03 €
AFA Els Pinetons G64308554 2022/6341 178 1.351,40 €
Centre Esplai l’Estel V58418286 2022/6340 183 5.873,05 €
AFA Sant Gabriel G58964370 2022/6352 150 1.328,28 €
Import total 20.731,18 €
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2. Aprovar la disposició de la despesa (D), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
308.326.48002 (inclusió infants i joves amb necessitats educatives especials 
casals d’estiu 2022), a favor dels beneficiaris següents:

Entitat/associació NIF Import concedit
AMPA Gassó i Vidal G59495754 2.677,42 €
GRESCA G61125449 9.501,03 €
AFA Els Pinetons G64308554 1.351,40 €
Centre Esplai l’Estel V58418286 5.873,05 €
AFA Sant Gabriel G58964370 1.328,28 €

3. Reconèixer l’obligació de la despesa (O), en concepte de bestreta del 70 % de 
les subvencions atorgades, a càrrec de l’aplicació pressupostària 308.326.48002 
(inclusió infants i joves amb necessitats educatives especials casals d’estiu 
2022), a favor dels beneficiaris següents:

Entitat/associació NIF Import concedit Import bestreta 70 %
AMPA Gassó i Vidal G59495754 2.677,42 € 1.874,19 €
GRESCA G61125449 9.501,03 € 6.650,72 €
AFA Els Pinetons G64308554 1.351,40 € 945,98 €
Centre Esplai l’Estel V58418286 5.873,05 € 4.111,14 €
AFA Sant Gabriel G58964370 1.328,28 € 929,80 €
Import total 14.511,83€

4. Notificar aquest acord als interessats.

5. Comunicar aquest acord als departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

8.1.2. Atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
d’àmbit de Drets Socials (línies 1 a la 8) convocatòria 2022.

Fets

1. El 19 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar la convocatòria 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, d’àmbit de Drets 
Socials (línies 1 a la 8) convocatòria 2022, publicada en el BOPB, de 26 de 
juliol de 2022.

2. El termini establert  per presentació de sol·licituds era del 27 de juliol al  30 
de setembre de 2022. I les entitats i associacions locals, sense ànim de lucre, 
que han presentat sol·licitud pels diferents programes al Registre general 
d’entrada de l’Ajuntament de Ripollet han estat:
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Línia Entitat/associació Data Núm. registre
1 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet- Montcada 30/09/22 2022-18774
1 AFA Escola Josep Ma Ginesta 01/10/22 2022-18854
2 Parròquia Sant Esteve–Càritas 29/09/22 2022-18618
2 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada 30/09/22 2022-18783
3 ADIMIR 28/09/22 2022-18441
3 Sonreir es Vivir 28/09/22 2022-18520
3 GRESCA 28/09/22 2022-18537
3 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada 30/09/22 2022-18787
3 AFA Els Pinetons 30/09/22 2022-18818
4 Asociación Pensionistas y Jubilados (Casal Avis) 02/08/22 2022-15304
4 GRESCA 28/09/22 2022-18537
4 Aula d’Extensió Universitària de Ripollet 29/09/22 2022-18673
4 Societat Coral El Vallès 29/09/22 2022-18683
4 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada 30/09/22 2022-18789
5 Associació Catalana Parkinson Cerdanyola-Ripollet 09/08/22 2022-15584
5 Asociación  Española contra el Càncer 15/09/22 2022-17672
5 Associació fibromiàlgia i síndrome fatiga crònica 15/09/22 2022-18220
5 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada 30/09/22 2022-18792
6 Bruixes de Ripollet 30/09/22 2022-18858
7 GRESCA 28/09/22 2022-18537
7 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada 30/09/22 2022-18795
7 Societat Coral El Vallès 30/09/22 2022-18813
7 Centre Esplai l’Estel 30/09/22 2022-18837
7 AMPA La Verema 30/09/22 2022-18857
8 AMPA Gassó i Vidal 25/09/22 2022-18249
8 AFA Sant Gabriel 30/09/22 2022-18798
8 AFA Els Pinetons 30/09/22 2022-18803

3. El 17 de novembre de 2022, de conformitat amb la clàusula 17 de la 
convocatòria, es va constituir i reunir la Comissió Avaluadora (òrgan 
competent per a la instrucció i proposta de concessió), per a la valoració de 
les sol·licituds i projectes presentats a la convocatòria. La Comissió va 
establir l’ordre de prelació i l’import a atorgar en funció del crèdit disponible 
que es va aprovar a la convocatòria de les subvencions que és el següent:

Línia P. pressupostària Import
1. Foment del voluntariat 301-2313-48001 12.000 €
2. Emergència alimentària 301-2313-48003 12.000 €
3. Diversitat funcional 301-2313-48005 10.000 €
4. Dinamització gent gran 302-2311-48000 15.500 €
5. Foment de la salut pública 303-2311-48000 6.000 €
6. Igualtat efectiva i de gènere 305-2314-48003 3.500 €
7. Lleure infantil i juvenil 307-337-48001 7.000 €
8. Lleure infantil i juvenil dins l’àmbit escolar 308-326-48004 10.000 €
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4. Quedant de la següent forma:

5. La Comissió va realitzar la proposta de resolució i la va elevar a l’òrgan 
competent, per a l’aprovació de l’atorgament de les subvencions, de 
conformitat amb  la clàusula 7 de la convocatòria de subvenció en la qual 
s’establia que:

“El crèdit de cada línia es distribuirà entre tots els projectes presentats que 
acompleixen amb els requisits d’aquesta convocatòria. Es subvencionarà com 
a màxim el 80% del cost total de projecte o activitat, fins exhaurir el crèdit 
disponible de cada línia. En cas de que la totalitat dels projectes presentats 
per línia superi el crèdit es farà una distribució dels diners en funció de la 
puntuació obtinguda.

L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides 
per a la mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot 
ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada.

Les subvencions de les diferents línies a atorgar són compatibles amb 
l’obtenció de qualsevol subvenció addicional destinada a la mateixa 
actuació.”.

6. De conformitat amb la clàusula 24 de la convocatòria de subvencions en la 
qual s’establia que el lliurament de la subvenció, es realitzarà a través de dos 
pagaments:

 Bestreta del 70 % en el moment de l’atorgament de la subvenció.
 El 30.% restant en el moment de l’aprovació de la justificació presentada 

per l’entitat.

Línia Entitat/Associació NIF Nom projecte Exp. Absis Puntuació Import 
1 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Foment del voluntariat 2022/6247 169 10.570,00 €
2 Parròquia Sant Esteve-Caritas RO800124J Rebost d’ajut alimentari 2022/6243 150 6.122,45 €
2 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Servei distribució aliments 2022/6251 144 5.877,55 €
3 ADIMIR G62207444 TEAcondiciono 2022/6087 157 1.889,29 €
3 Sonreir es Vivir G67250431 Cuidando del cuidador 2022/6238 171 2.057,76 €
3 GRESCA G61125449 Espais inclusius 2022/6236 164 1.973,53 €
3 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Servei préstec material suport 2022/6261 180 2.166,06 €
3 AFA Els Pinetons G64308554 Suport servei menjador 2022/6249 159 1.913,36 €
4 Asociación Pensionistas y Jublilados G59360776 Projecte anual casal avis 2022/5452 155 3.400,15 €
4 GRESCA G61125449 Setmana Gent Gran 2022/6237 174 3.816,94 €
4 Aula Extensió Universitària Ripollet G65115826 Formació al llarg de la vida 2022/6342 138 1.000,00 €
4 Societat Coral El Vallès G58263575 Coral Tradicional 2022/6239 145 3.180,79 €
4 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Envelliment actiu 2022/6254 187 4.102,12 €
5 Associació Catalana Parkinson G58276072 Suport psicològic 2022/5454 166 1.559,39 €
5 Asociación Española Contra Càncer G28197564 Lluita contra el càncer a Ripollet 2022/5845 175 1.643,94 €
5 Assoc Fibromiàlgia i síndrome fatiga crònica G64478449 Millora qualitat vida afectats fibro 2022/6073 154 1.446,67 €
5 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Pensem en Salut 2022/6242 196 1.350,00 €
6 Bruixes de Ripollet G60995461 Programació 2022 2022/6262 173 1.465,00 €
7 GRESCA G61125449 Actuacions lleure en família 2022/6234 178 1.588,77 €
7 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G   Promoció èxit escolar 2022/6244 159 1.419,18 € 
7 Societat Cora El Vallès G58263575 Coral infantil i juvenil 2022/6259 139 1.240,67 €
7 Centre Esplai l’Estel V58418286 Projecte anual 2022/6268 190 1.695,88 €
7 AMPA La Verema G65054231 Iniciació artística 2022/6264 138 1.055,50 €
8 AMPA Gassó i Vidal G59495754 Festa fi curs i Nadal  2022/6344 143 3.403,00 € 
8 AFA Sant Gabriel G58964370 Activitats AFA Sant Gabriel 2022/6265 116 3.000,00 €
8 AFA Els Pinetons G64308554 Lleure tardes 2022/6257 136 3.597,00 €
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Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. 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.

3. Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, aprovada en 
sessió plenària de 31 de març de 2022, publicada en el BOP de Barcelona, de 
12 de juliol de 2022.

4. Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, d’àmbit de Drets Socials, aprovades en el Ple 
de 31 de març de 2022 i publicades en el BOP de Barcelona, de 15 de juliol 
de 2022.

5. Pla estratègic de subvencions 2022-2024 de l’Ajuntament de Ripollet, 
aprovat pel Ple de 23 de desembre de 2021 i publicat en el BOPB, de 31 de 
gener de 2022.

6. Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

7. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que va aprovar la Llei municipal de 
règim local de Catalunya.

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

9. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 
8 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot l’anterior, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent
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ACORD

1. Atorgar la concessió de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per a projectes i activitats sense ànim de lucre, d’àmbit de Drets Socials, per a 
l’any 2022, a les entitats beneficiàries que a continuació es relacionen, segons el 
límit aprovat a la convocatòria dins del crèdit disponible i dels màxims establerts 
en cada línia a partir dels criteris determinats, segons la relació següent:

2. Desestimar els projectes no admesos, segons les dades següents:

Entitat AFA Escola Josep Maria Ginesta, per al projecte Joc esportiu escolar 
2022-2023, amb registre d’entrada 2022-18854, desestimat per extemporània 
(registrada en data 01/10/2022).

3. Aprovar la disposició de la despesa (D), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents:

301-2313-48001 (Línia 1 Foment del voluntariat) a favor del beneficiari i import 
següent:

Línia: 1
Entitat/associació: Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada
NIF: Q2866001G
Nom del projecte: Foment del voluntariat
Exp. Absis: 2022/6247
Puntuació total: 169
Import concedit: 10.570,00 €
Import total: 10.570,00 €

Línia Entitat/Associació NIF Nom projecte Exp. Absis Puntuació Import 
1 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Foment del voluntariat 2022/6247 169 10.570,00 €
2 Parròquia Sant Esteve-Caritas RO800124J Rebost d’ajut alimentari 2022/6243 150 6.122,45 €
2 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Servei distribució aliments 2022/6251 144 5.877,55 €
3 ADIMIR G62207444 TEAcondiciono 2022/6087 157 1.889,29 €
3 Sonreir es Vivir G67250431 Cuidando del cuidador 2022/6238 171 2.057,76 €
3 GRESCA G61125449 Espais inclusius 2022/6236 164 1.973,53 €
3 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Servei préstec material suport 2022/6261 180 2.166,06 €
3 AFA Els Pinetons G64308554 Suport servei menjador 2022/6249 159 1.913,36 €
4 Asociación  Pensionistas y Jublilados (C. Avis) G59360776 Projecte anual casal avis 2022/5452 155 3.400,15 €
4 GRESCA G61125449 Setmana Gent Gran 2022/6237 174 3.816,94 €
4 Aula Extensió Universitària Ripollet G65115826 Formació al llarg de la vida 2022/6342 138 1.000,00 €
4 Societat Coral El Vallès G58263575 Coral Tradicional 2022/6239 145 3.180,79 €
4 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Envelliment actiu 2022/6254 187 4.102,12 €
5 Associació Catalana Parkinson G58276072 Suport psicològic 2022/5454 166 1.559,39 €
5 Asociación Española Contra Càncer G28197564 Lluita contra el càncer a Ripollet 2022/5845 175 1.643,94 €
5 Assoc Fibromiàlgia i síndrome fatiga crònica G64478449 Millora qualitat vida afectats fibro 2022/6073 154 1.446,67 €
5 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Pensem en Salut 2022/6242 196 1.350,00 €
6 Bruixes de Ripollet  60995461 Programació 2022 2022/6262 173 1.465,00 €
7 GRESCA G61125449 Actuacions lleure en família 2022/6234 178 1.588,77 €
7 Creu Roja Cerdanyola Ripollet Montcada Q2866001G Promoció èxit escolar 2022/6244 159 1.419,18 € 
7 Societat Cora El Vallès G58263575 Coral infantil i juvenil 2022/6259 139 1.240,67 €
7 Centre Esplai l’Estel V58418286 Projecte anual 2022/6268 190 1.695,88 €
7 AMPA La Verema G65054231 Iniciació artística 2022/6264 138 1.055,50 €
8 AMPA Gassó i Vidal G59495754 Festa fi curs i Nadal  2022/6344 143 3.403,00 € 
8 AFA Sant Gabriel G58964370 Activitats AFA Sant Gabriel 2022/6265 116 3.000,00 €
8 AFA Els Pinetons G64308554 Lleure tardes 2022/6257 136 3.597,00 €
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301-2313-48003 (Línia 2 Emergència alimentària) a favor dels beneficiaris i 
imports següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Exp. Absis Puntuació Import 
2 Parròquia Sant Esteve-Càritas RO800124J Rebost ajut alimentari 2022/6243 150 6.122,45 €
2 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet- Montcada Q2866001G Servei distribució aliments 2022/6251 144 5.877,55 €

Import total 12.000,00 €

301-2313-48005 (Línia 3 Diversitat funcional) a favor dels beneficiaris i imports 
següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Exp. Absis Puntuació Import 
3 ADIMIR G62207444 TEAcondiciono 2022/6087 157 1.889,29 €
3 Sonreir es Vivir G67250431 Cuidando del cuidador 2022/6238 171 2.057,76 €
3 GRESCA G61125449 Espais inclusius 2022/6236 164 1.973,53 €
3 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada Q2866001G Servei préstec material suport 2022/6261 180 2.166,06 €
3 AFA Els Pinetons G64308554 Suport servei menjador 2022/6249 159 1.913,36 €

Import total 10.000,00 €

302-2311-48000 (Línia 4 Dinamització Gent Gran) a favor dels beneficiaris i 
imports següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Exp. Absis Puntuació Import 
4 Asocicación Pensionistas y Jublilados G59360776 Projecte anual casal avis 2022/5452 155 3.400,15 €
4 GRESCA G61125449 Setmana gent gran 2022/6237 174 3.816,94 €
4 Aula Extensió Universitària Ripollet G65115826 Formació al llarg de la vida 2022/6342 138 1.000,00 €
4 Societat Coral El Vallès G58263575 Coral tradicional 2022/6239 145 3.180,79 €
4 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada Q2866001G Envelliment actiu 2022/6254 187 4.102,12 €

Import total 15.500,00 €

303-2311-48000 (Línia 5 Foment de la salut pública) a favor dels beneficiaris i 
imports següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Exp. Absis Puntuació Import 
5 Associació Catalana Parkinson G58276072 Suport psicològic 2022/5454 166 1.559,39 €
5 Asociación Española contra Càncer G28197564 Lluita contra el càncer a Ripollet 2022/5845 175 1.643,94 €
5 Associació Fibromiàlgia i síndrome fatiga crònica G64478449 Millora qualitat vida afectats fibro 2022/6073 154 1.446,67 €
5 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada Q2866001G Pensem en Salut 2022/6242 196 1.350,00 €

Import total 6.000,00 €

305-2314-48003 (Línia 6 Igualtat efectiva i de gènere), a favor del beneficiari i 
imports següent:

Línia: 6
Entitat/associació: Bruixes de Ripollet
NIF: G60995461
Nom projecte: Programació 2022
Exp. Absis: 2022/6262
Puntuació total: 173
Import concedit: 1.465,00 €
Import total: 1.465,00 €

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


307-337-48001 (Línia 7 Lleure infantil i juvenil), a favor dels beneficiaris i 
imports següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Exp. Absis Puntuació Import
7 GRESCA G61125449 Actuacions lleure en família 2022/6234 178 1.588,77 €
7 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada Q2866001G Promoció èxit escolar  2022/6244 159 1.419,18 € 
7 Societat Cora El Vallès G58263575 Coral infantil i juvenil 2022/6259 139 1.240,67 €
7 Centre Esplai l’Estel V58418286 Projecte anual 2022/6268 190 1.695,88 €
7 AMPA La Verema G65054231 Iniciació artística 2022/6264 138 1.055,50€

Import total 7.000,00 €

308-326-48004 (Línia 8 Lleure infantil i juvenil dins de l’àmbit escolar), a favor 
dels beneficiaris i imports següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom  projecte Exp. Absis Puntuació Import
8 AMPA Gassó i Vidal G59495754 Festa fi curs i Nadal  2022/6344 143 3.403,00 € 
8 AFA Sant Gabriel G58964370 Activitats AFA Sant Gabriel 2022/6265 116 3.000,00 €
8 AFA Els Pinetons G64308554 Lleure tardes 2022/6257 136 3.597,00 €

Import total 10.000,00 €

4. Reconèixer l’obligació de la despesa (O), en concepte de bestreta del 70 % de 
les subvencions atorgades, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:

301-2313-48001 (Línia 1 Foment del voluntariat), a favor de beneficiari i import 
següent:

Línia: 1
Entitat/associació: Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada
NIF: Q2866001G
Nom del projecte: Foment del voluntariat
Import concedit: 10.570,00 €
Import bestret 70 %: 7.399,00 €
Import total: 7.399,00 €

301-2313-48003 (Línia 2 Emergència alimentària), a favor dels beneficiaris i 
imports següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Import Import bestreta 70 %
2 Parròquia Sant Esteve-Caritas RO800124J Rebost d’ajut alimentari 6.122,45 € 4.285,72 €
2 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada Q2866001G Servei distribució aliments 5.877,55 € 4.114,29 €

Import total 8.400,01€

301-2313-48005 (Línia 3 Diversitat funcional), a favor dels beneficiaris i imports 
següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Import Import bestreta 70 %
3 ADIMIR G62207444 TEAcondiciono 1.889,29 € 1.322,50 €
3 Sonreir es Vivir G67250431 Cuidando del cuidador 2.057,76 € 1.440,43 €
3 GRESCA G61125449 Espais inclusius 1.973,53 € 1.381,47 €
3 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada Q2866001G Servei préstec material suport 2.166,06 € 1.516,24 €
3 AFA Els Pinetons G64308554 Suport servei menjador 1.913,36 € 1.339,35 €

Import total 6.999,99 €

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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302-2311-48000 (Línia 4 Dinamització Gent Gran), a favor dels beneficiaris i 
imports següents:

Línia Entitat/Associació NIF Nom projecte Import Import bestreta 70 %
4 Asociación Pensionistas y Jublilados G59360776 Projecte anual casal avis 3.400,15 € 2.380,11 €
4 GRESCA G61125449 Setmana Gent Gran 3.816,94 € 2.671,86 €
4 Aula Extensió Universitària Ripollet G65115826 Formació al llarg de la vida 1.000,00 € 700,00 €
4 Societat Coral El Vallès G58263575 Coral Tradicional 3.180,79 € 2.226,55 €
4 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada Q2866001G Envelliment actiu 4.102,12 € 2.871,48 €

Import total 10.850,00 €

303-2311-48000 (Línia 5 Foment de la salut pública), a favor dels beneficiaris i 
imports següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Import Import bestreta 70 %
5 Associació Catalana Parkinson G58276072 Suport psicològic 1.559,39 € 1.091,57 €
5 Asociación Española Contra Càncer G28197564 Lluita contra el càncer a Ripollet 1.643,94 € 1.150,76 €
5 Associació  Fibromialgia i síndrome fatiga crònica G64478449 Millora qualiat vida afectats fibro 1.446,67  € 1.012,67 €
5 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet Montcada Q2866001G Pensem en Salut 1.350,00 € 945,00 €

Import total 4.200,00€

305-2314-48003 (Línia 6 Igualtat efectiva i de gènere), a favor del beneficiari i 
import següent:

Línia: 6
Entitat/associació: Bruixes de Ripollet
NIF: G60995461
Nom del projecte: Programació 2022
Import concedit: 1.465,00 €
Import bestreta 70 %: 1.025,50 €
Import total: 1.025,50 €

307-337-48001 (Línia 7 Lleure infantil i juvenil), a favor dels beneficiaris i 
imports següents:

Línia Entitat/Associació NIF Nom projecte Import Import bestreta 70 %
7 GRESCA G61125449 Actuacions lleure en família 1.588,77 € 1.112,14 €
7 Creu Roja Cerdanyola-Ripollet- Montcada Q2866001G Promoció èxit escolar 1.419,18 € 993,43 €
7 Societat Cora El Vallès G58263575 Coral infantil i juvenil 1.240,67 € 868,47 €
7 Centre Esplai l’Estel V58418286 Projecte anual 1.695,88 € 1.187,12 €
7 AMPA La Verema G65054231 Iniciació artística 1.055,50 € 738,85 €

Import total 4.900,01 €

308-326-48004 (Línia 8 Lleure infantil i juvenil dins de l’àmbit escolar), a favor 
dels beneficiaris i imports següents:

Línia Entitat/associació NIF Nom projecte Import Import bestreta 70 %
8 AMPA Gassó i Vidal G59495754 Festa fi curs i Nadal  3.403,00 € 2.382,10 €
8 AFA Sant Gabriel G58964370 Activitats AFA Sant Gabriel 3.000,00 € 2.100,00 €
8 AFA Els Pinetons G64308554 Lleure tardes 3.597,00 € 2.517,90 €

Import total 7.000,00€

5. Notificar aquest acord a les persones interessades, segons art. 40 de la Llei 
39/2015.

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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6. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
municipal.

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

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

Codi Segur de Validació 87ef069d8b41452e9acbcb6a6af81095001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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