
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 2022/23
Caràcter: ordinària
Data: 14 de juny de 2022
Horari: 10.15 a 10. 25 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. 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

Altres assistents:

Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

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

Desenvolupament de la sessió:

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

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació factures, 1a emissió juny 2022 (fase O).

2.1.2. Aprovació factures, 1a emissió juny 2022 (fase ADO).

2.1.3. Liquidació Mercadona, SA, taxes 2022, espai comercial dins el mercat 
municipal.

2.1.4. Aprovació ordenació pagament subvenció parròquia de Sant Esteve 2020.

2.1.5. Aprovació ordenació pagament, P2022.2.0015797.000, a nom de 
l’Associació Ripollet Natura.

2.2. Persones:

2.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en centres 
de treball, amb l’Institut Agustí Serra de Sabadell.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9547).

3.1.2. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9549).

3.1.3. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 2021/9550).

3.1.4. Beques menjador escolar, febrer 2022.

3.2. Seguretat i Proximitat:

3.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el Servei de grua 
municipal, maig de 2022.

3.2.2. Peatonalització de les rambles Sant Esteve i Sant Jordi, en la seva totalitat, 
per a les temporades d’estiu–hivern i els seus horaris.
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4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Justificació de la subvenció directa, a favor de l’Associació Ripollet Costums 
i Tradicions, amb motiu del projecte de Reis del Nadal 2021-2022 a Ripollet.

4.1.2. Justificació de la subvenció nominativa, a favor de l’entitat Centro 
Aragonés de Ripollet, per a l’exercici 2021.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Mobilitat i Transport Públic:

5.1.1. Autorització a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU), a rebre, a compte del municipi de Ripollet, els pagaments de l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM), de l’àrea de Barcelona, resultants dels convenis 
de col·laboració entre ambdues entitats.

5.1.2. Aprovació del Conveni per als exercicis de 2021 i 2022, entre  Departament 
de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa 
Autocars R. Font, SAU, per la millora de les comunicacions mitjançant els serveis 
regulars de transport públic de viatgers per carretera a Ripollet.

5.2. Urbanisme:

5.2.1. Devolució de garantia per les obres de reforma, ampliació d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres (exp. 2022/27).

Urgències:

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Aprovació de la memòria valorada de reparació del mur al cementiri 
municipal.

7. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

7.1. Economia:

7.1.1. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI 2a quinzena abril 2022, 
relació 2022.2.0000293R.
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*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

D’acord amb el que disposa l’article 110 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’aprova l’acta núm. 2022/22, de 7 de juny.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació factures, 1a emissió juny 2022 (fase O).

Fets

Resten pendents d’aprovació, les relacions de factures, de 2 de juny de 2022, per 
un import total de 542.553,28 €.

Relació Import Descripció
20220000063F 104.051,62 € Ciutat i Sostenibilitat_Multi
20220000064F 6.915,00 € Desenvolupament Econòmic
20220000065F 33.932,19 € Drets Socials
20220000066F 272.018,76 € Ciutat i Sostenibilitat
20220000067F 27.882,10 € Governança
20220000068F 97.753,61 € Desenvolupament Comunitari
Total 542.553,28 €

Fonaments de dret

1. Els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveuen l’obligació 
del control intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici 
d’aquesta funció s’informa favorablement les factures en el seu aspecte 
econòmic-financer.

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, competència delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot el que s’ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució de l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Aprovar les factures, que figuren incloses en les relacions següents: 
20220000063F; 20220000064F; 20220000065F; 20220000066F; 
20220000067F i 20220000068F, de 2 de juny de 2022. L’import total és de 
542.553,28 €, que comprèn el detall inclòs en les relacions que consten 
incorporades en l’expedient administratiu 2022/3680.

2. Reconèixer les obligacions, amb càrrec al pressupost de l’exercici en curs, de 
les relacions del punt anterior.

3. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.

2.1.2. Aprovació factures, 1a emissió juny 2022 (fase ADO).

Fets

Resten pendents d’aprovació, les relacions de factures, de 2 de juny de 2022, per 
un import total de 97.994,13 €.

Relació Import Descripció
20220000069F 268,06 € Presidència
20220000070F 2.317,17 € Desenvolupament Econòmic
20220000071F 5.050,33 € Drets Socials
20220000072F 45.584,03 € Ciutat i Sostenibilitat
20220000073F 9.995,00 € Governança
20220000074F 34.779,54 € Desenvolupament Comunitari
Total 97.994,13 €

Fonaments de dret

1. Els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveuen l’obligació 
del control intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici 
d’aquesta funció s’informa favorablement les factures en el seu aspecte 
econòmic-financer.

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, competència delegada en la Junta de Govern Local.
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Per tot el que s’ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució de l’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar les factures, que figuren incloses en les relacions següents: 
20220000069F; 20220000070F; 20220000071F; 20220000072F; 
20220000073F i 20220000074F, de 2 de juny de 2022. L’import total és de 
97.994,13 €, que comprèn el detall inclòs en les relacions que consten 
incorporades en l’expedient administratiu 2022/3681.

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa, amb càrrec al 
Pressupost de l’exercici en curs, de les relacions del punt anterior.

3. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.

2.1.3. Liquidació Mercadona, SA, taxes 2022, espai comercial dins el 
mercat municipal.

Fets

1. En aplicació de l’apartat III del contracte signat el 22 de setembre de 2005, 
el qual reprodueix l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 28 de juliol 
de 2005, d’adjudicació provisional a Mercadona, SA, de la construcció i 
explotació d’un espai comercial dins les instal·lacions del mercat municipal, 
i l’acord d’adjudicació definitiva adoptat del Ple municipal, en sessió de 16 
de setembre de 2005, es procedeix a liquidar les taxes i aportacions anuals 
ofertes per l’empresa Mercadona, SA.

2. Aplicar la variació percentual de l’índex general nacional del sistema d’índex 
de preus al consum, en el període comprés entre el mes d’agost 2021 i el 
mes d’abril de 2022, donat que la variació és del 7,7 %:

Utilització espai comercial dintre del mercat municipal. 38.886,10 €
Aportació a campanyes informatives i publicitàries. 58.710,75 €
Aportació al pla conjunt d’organització i acció comercial 
al mercat.

58.710,75 €

3. El 24 de maig de 2022, el tresorer accidental, va emetre informe, el qual 
consta incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per reproduït 
literalment.
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Fonaments de dret

Art. 214 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar les liquidacions núm. 2256269 per import de 38.886,10 €, 
corresponent a la utilització d’un espai comercial dins les instal·lacions del 
mercat municipal; la liquidació núm. 2256271 per import de 58.710,75 €, per 
aportació a campanyes informatives i publicitàries, i la núm. 2256272 per import 
de 58.710,75 €, per aportació al pla conjunt d’organització i acció comercial al 
mercat, a nom de la societat Mercadona, SA.

El període impositiu de les liquidacions correspon a l’any 2022 i el període de 
pagament és el que consta en cadascuna de les liquidacions.

2. Notificar aquest acord a tots els interessats en l’expedient.
 
3. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

4. Contra els actes de liquidació i recaptació, que no posen fi a la via 
administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós 
administratiu, mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de 
reposició.

2.1.4. Aprovació ordenació pagament subvenció parròquia de Sant Esteve 
2020.

Fets

1. El 24 de maig de 2022,  la Junta de Govern Local, va  autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació per import de 1.600 €, quantitat corresponent al 20% 
de la subvenció i que resta pendent de cobrament, a favor de la parròquia de 
Sant Esteve Càritas pel projecte 2020, que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 301-2313-48003 “Subvenció Caritas Parroquial” del Pressupost 
municipal de l’exercici 2022.
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2. Resta pendent d’aprovació l’operació comptable 2022.2.0014155.000, de 30 
de maig de 2022, per un import total 1.600 €.

Fonaments de dret

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

2. La Llei 39/2016, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar l’operació comptable 2022.2.0014155.000, de 30 de maig de 2022, 
per un import total de 1.600 euros.

2. Ordenar el pagament de 1.600 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
301-2313-48003 “Subvenció Caritas Parroquial” del Pressupost municipal de 
l’exercici 2022.

2.1.5. Aprovació ordenació pagament, P2022.2.0015797.000, a nom de 
l’Associació Ripollet Natura.

Fets

1. El 19 de maig de 2022, per Decret d’Alcaldia 892, es van aprovar les factures 
incloses en la relació de factures 20220000035F, per un import total de 
61.166,79 €.

2. El 24 de maig de 2022, fetes les comprovacions en els registres de 
l’Ajuntament, es va constatar el deute següent:

 Relació d’obligacions 2022000035F, amb l’Organisme de Gestió 
Tributària, del proveïdor Associació Ripollet Natura, amb NIF G60808433, 
per import de 173,08 €.

3. El 31 de maig de 2022, el titular del deute Associació Ripollet Natura, amb 
NIF G60808433, ha abonat el mateix, quedant el deute saldat.

4. Resta pendent d’aprovació el pagament d’1 de juny de 2022, amb núm. 
d’operació comptable 2022.2.0015797.000, per import de 1.140 €.
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Fonaments de dret

1. Els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveuen l’obligació 
del control intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici 
d’aquesta funció s’informa favorablement les factures en el seu aspecte 
econòmic-financer.

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, competència delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar, el pagament 2022.2.0015797.000,  d’1 de juny  de 2022, per import 
de 1.140 €, a nom de l’Associació Ripollet Natura, amb NIF G60808433.

2. Ordenar el pagament amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs de la 
relació del punt anterior.

2.2. Persones:

2.2.1. Aprovació de l’Acord de col·laboració, per a la formació pràctica en 
centres de treball, amb l’Institut Agustí Serra de Sabadell.

L’Ajuntament de Ripollet va formalitzat l’Acord de pràctiques amb l’Institut 
Agustí Serra de Sabadell, amb l’objectiu de la realització de la formació pràctica 
en centres de treball per a estudiants de Guia en el Medi Natural i de Temps de 
Lleure.

L’1 de juny de 2022, la tècnica mig de Persones, va emetre informe favorable, en 
relació a l’aprovació de l’Acord de col·laboració per a la Formació pràctica en 
centres de treball, per a estudiants de Guia en el Medi Natural i de Temps de 
Lleure amb l’Institut Agustí Serra de Sabadell, per a l’alumne Sr. DADES 
PROTEGIDES.

El 20 de maig de 2022, el cap d’unitat de de Gestió d’Esports, va emetre la 
memòria en relació amb aquest conveni.
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Aquest conveni no té cap cost per a l’Ajuntament.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Persones, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar, la signatura de l’Acord de col·laboració per a la formació pràctica en 
centres de treball, per a estudiants de Guia en el Medi Natural i de Temps de 
Lleure amb l’Institut Agustí Serra de Sabadell, per a l’alumne Sr. DADES 
PROTEGIDES, amb una durada de 100 hores, a partir del dia 27 de juny i fins el 
29 d’agost de 2022.

2. Les pràctiques es faran segons les condicions establertes a l’esmentat conveni, 
sota la supervisió del coordinador del Departament de Tècnics Esportius, Sr. 
DADES PROTEGIDES.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 
2021/9547).

Fets

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

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.
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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. 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 municipal de prestacions 
socials de caràcter econòmics, 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 en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de casal 
d’estiu a favor de les persones interessades següents, per un import total de 
592,00 €:

PSE NIF Exp. HESTIA Nom Import
64779 ***4061** 2016/308 DADES PROTEGIDES 217 €
64771 ***2437** 2017/447 DADES PROTEGIDES 375 €
Total  592 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per import de 592 € a favor dels 
anteriors beneficiaris, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-48014 
“Beques Casal d’Estiu”, del vigent Pressupost.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 592 €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-48014 “Beques Casal d’Estiu”, 
del vigent Pressupost:

PSE: 64779 i 64771
NIF: G67459779
Exp. HESTIA: 2016/308 i 2017/447
Endossatari: ASSOCIACIÓ D'EDUACIÓ EN EL LLEURE ESTIMA'T FAMILY
Import: 217 € i 375 € (total 592 €)

4. Notificar aquest acord a l’endossatari.
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5. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.

3.1.2. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 
2021/9549).

Fets

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

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

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

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

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

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

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Atorgar la prestació econòmica d’urgència social, en concepte de casal d’estiu, 
a favor de la persona interessada següent, per un import total de 508,73 €:

PSE: 65338
NIF: ***4752**
Exp. HESTIA: 2014/275
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 508,73 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, per import total de 508,73 €, a 
favor de l’anterior beneficiari amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-
48014 “Beques Casal d’Estiu”, del vigent Pressupost.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 508,73 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-48014 “Beques Casal 
d’Estiu”, del vigent Pressupost:

PSE: 65338
NIF: G62045737
Exp. HESTIA: 2014/275
Endossatari: Club Hoquei Ripollet
Import: 508,73 €

4. Notificar aquest acord a l’endossatària.

5. Comunicar aquest acord a  la Intervenció i a la Tresoreria municipal.

3.1.3. Prestació social econòmica, per a casal d’estiu 2021 (exp. 
2021/9550).

Fets

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

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
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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. 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 municipal de prestacions 
socials de caràcter econòmics, 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 
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tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest 
reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica 
en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria 
d'atorgament.

Fonaments de drets

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de casal 
d’estiu, a favor de la persona interessada següent, per un import total de 108,00 
euros:

PSE: 65341
NIE: ****6317*
Exp. HESTIA: 2006/140
Nom: DADES PROTEGIDES
Import: 108,00 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació,  per import de 108,00 € a favor 
de l’anterior beneficiari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-48014 
“Beques Casal d’Estiu”, del vigent Pressupost.

3. Ordenar el pagament a l’endossatària següent, per un import total de 108,00 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313-48014 “Beques Casal 
d’Estiu”, del vigent Pressupost.
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PSE: 65341
NIF: ***0283**
Exp. HESTIA: 2006/140
Endossatària: DADES PROTEGIDES
Import: 108,00 €

4. Notificar aquest acord a l’endossatària.

5. Comunicar aquest acord a  la Intervenció i a la Tresoreria municipal.

3.1.4. Beques menjador escolar, febrer 2022.

Fets

1. Els ajuts individual de menjador escolar van destinats a cobrir part de les 
despeses originades, com a conseqüència de la utilització del menjador 
escolar públic o concertat, d’alumnes que estiguin empadronats al municipi 
de Ripollet i que estigui realitzant estudis d’educació infantil, primària I 
secundària obligatòria.

2. Aquestes beques seran finançades pel Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, segons les seves bases i convocatòria, per al curs 2021/2022.

3. L’Ajuntament de Ripollet podrà completar o assumir en la seva totalitat 
beques amb fons propis i segons criteris tècnics.

4. El 10 de maig 2021, es va obrir el termini per a presentar sol·licitud d’ajuts 
individual de menjador, per al curs escolar 2021/22.

5. El 26 de novembre 2021, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
mitjançant Decret 362/2021, va acceptar a l’Ajuntament de Ripollet, prèvia 
sol·licitud de 26 d’octubre 2021, actuar com a entitat col·laboradora en la 
distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar 
pel curs 2021-2022, i dels àpats de l’alumnat matriculat en centres 
d’educació especial que s’aixopluguen a les Bases de Concertació amb el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental.

6. Examinats els antecedents, l’informe tècnic de data 1 juny 2022, la  
documentació obrant als respectius expedients, el destinatari, l’objecte de 
l’ajut i l’import que conformen, la proposta d’acord s’adequa a la naturalesa 
i objecte de la despesa que es proposa contraure i que existeix crèdit 
pressupostari i que la despesa està generada per l’òrgan o departament 
competent.
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Fonaments de dret

1. Art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions.

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

3. Acord CPE/6/33/2021 de 24 de març, de les Bases reguladores per a 
l'atorgament dels ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament i 
de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària 
obligatòria de centres educatius de Vallès Occidental, per al curs escolar 
2021-2022.

4. Decret 362/2021, de 26 de novembre, del Consell Comarcal del Vallés 
Occidental, pel que s’accepta a Ajuntament de Ripollet, com a entitat 
col·laboradora en la gestió d’ajuts individuals de menjador escolar, per al curs 
2021-2022.

5. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.

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

ACORDS

1. Atorgar, les beques de menjador escolar del mes de febrer de 2022, per un 
import total de 58.840,69 €.

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa de les beques de  
menjador escolar del mes de febrer de 2022, per un import total de 58.840,69 
euros (dels quals està previst que subvencioni el Consell Comarcal del Vallés 
Occidental l’import de 56.774,69 €), segons annex I  “relació beques menjador 
escolar curs 2021 22 mes febrer 2022” (de 23 pàgines), el qual consta incorporat 
en  l’expedient, que comença amb NIF del tutor ***4544** i acaba amb NIF del 
tutor ***0572**, i ingressar al núm. de compte de l’endossatari corresponent.
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3. Ordenar el pagament als endossataris, pels imports que es relacionen a 
continuació:

Endossatari NIF  endossatari Total
AFA Escola Pinetons G64308554 5.102,64 €
AMPA Escola Saltells G08852618 153,80 €
Càtering Vostra Cuina, SL B63437529 1.274,13 €
Col·legi Montserrat B08432965 328,47 €
Col·legi Sant Gabriel R5800433D 1.117,82 €
Ecomenja, SL B64120165 2.912,60 €
EUREST CATALUNYA, SL B58062027 30.957,99 €
Fundació catalana de l'esplai G61096368 474,01 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Cerdanyola G65058349 159,48 €
Fundació Dominiques Anunciata P Coll Ripollet G65058349 1.221,00 €
DADES PROTEGIDES (San Juan de la Cruz) ***9134** 1.156,92 €
La Vostra Cuina, SL B58742057 13.981,83 €
Total 58.840,69 €

4. Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador escolar, 
del vigent Pressupost.

5. Notificar aquest acord als endossataris.

6. Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipal.

3.2. Seguretat i Proximitat:

3.2.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el Servei de 
grua municipal, maig de 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 31 de 
maig de 2022, les quals han estat abonades, mitjançant pagament efectiu i 
amb targeta de crèdit, respectivament.

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

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

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

Per tot això, 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 31 de maig 
de 2022, detallades a continuació:

Taxa Matrícula Data Autoliquidació Titular Import €
308/22 DADES PROTEGIDES 01/05/22 2256200 DADES PROTEGIDES 130,00
315/22 DADES PROTEGIDES 02/05/22 2256201 DADES PROTEGIDES 130,00
317/22 DADES PROTEGIDES 02/05/22 2256202 DADES PROTEGIDES 130,00
318/22 DADES PROTEGIDES 04/05/22 2256203 DADES PROTEGIDES 130,00
320/22 DADES PROTEGIDES 05/05/22 2256205 DADES PROTEGIDES 90,00
322/22 DADES PROTEGIDES 07/05/22 2256207 DADES PROTEGIDES 90,00
325/22 DADES PROTEGIDES 09/05/22 2256208 DADES PROTEGIDES 90,00
23/22 DADES PROTEGIDES 10/05/22 2256217 DADES PROTEGIDES 45,00
264/22 DADES PROTEGIDES 10/05/22 2256218 DADES PROTEGIDES 603,00
329/22 DADES PROTEGIDES 11/05/22 2256221 DADES PROTEGIDES 140,00
333/22 DADES PROTEGIDES 11/05/22 2256222 DADES PROTEGIDES 90,00
334/22 DADES PROTEGIDES 11/05/22 2256223 DADES PROTEGIDES 90,00
336/22 DADES PROTEGIDES 12/05/22 2256228 DADES PROTEGIDES 90,00
338/22 DADES PROTEGIDES 14/05/22 2256229 DADES PROTEGIDES 130,00
342/22 DADES PROTEGIDES 16/05/22 2256237 DADES PROTEGIDES 163,00
353/22 DADES PROTEGIDES 18/05/22 2256251 DADES PROTEGIDES 109,00
355/22 DADES PROTEGIDES 18/05/22 2256252 DADES PROTEGIDES 130,00
359/22 DADES PROTEGIDES 21/05/22 2256261 DADES PROTEGIDES 163,00
361/22 DADES PROTEGIDES 22/05/22 2256262 DADES PROTEGIDES 149,00
375/22 DADES PROTEGIDES 28/05/22 2256285 DADES PROTEGIDES 130,00
379/22 DADES PROTEGIDES 29/05/22 2256286 DADES PROTEGIDES 130,00
26/22 DADES PROTEGIDES 29/05/22 2256287 DADES PROTEGIDES 100,00
382/22 DADES PROTEGIDES 30/05/22 2256296 DADES PROTEGIDES 90,00
311/22 DADES PROTEGIDES 01/05/22 2256196 DADES PROTEGIDES 130,00
312/22 DADES PROTEGIDES 01/05/22 2256197 DADES PROTEGIDES 130,00
313/22 DADES PROTEGIDES 01/05/22 2256198 DADES PROTEGIDES 130,00
314/22 DADES PROTEGIDES 01/05/22 2256199 DADES PROTEGIDES 130,00
188/22 DADES PROTEGIDES 05/05/22 2256206 DADES PROTEGIDES 90,00
321/22 DADES PROTEGIDES 06/05/22 2256209 DADES PROTEGIDES 90,00
316/22 DADES PROTEGIDES 07/05/22 2256210 DADES PROTEGIDES 130,00
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323/22 DADES PROTEGIDES 07/05/22 2256211 DADES PROTEGIDES 90,00
24/22 DADES PROTEGIDES 07/05/22 2256212 DADES PROTEGIDES 40,00
324/22 DADES PROTEGIDES 07/05/22 2256213 DADES PROTEGIDES 90,00
326/22 DADES PROTEGIDES 08/05/22 2256214 DADES PROTEGIDES 130,00
327/22 DADES PROTEGIDES 10/05/22 2256216 DADES PROTEGIDES 90,00
328/22 DADES PROTEGIDES 11/05/22 2256224 DADES PROTEGIDES 140,00
331/22 DADES PROTEGIDES 11/05/22 2256225 DADES PROTEGIDES 90,00
332/22 DADES PROTEGIDES 11/05/22 2256226 DADES PROTEGIDES 90,00
337/22 DADES PROTEGIDES 12/05/22 2256227 DADES PROTEGIDES 90,00
335/22 DADES PROTEGIDES 13/05/22 2256230 DADES PROTEGIDES 109,00
341/22 DADES PROTEGIDES 14/05/22 2256231 DADES PROTEGIDES 90,00
343/22 DADES PROTEGIDES 14/05/22 2256232 DADES PROTEGIDES 90,00
345/22 DADES PROTEGIDES 15/05/22 2256233 DADES PROTEGIDES 130,00
347/22 DADES PROTEGIDES 15/05/22 2256234 DADES PROTEGIDES 130,00
348/22 DADES PROTEGIDES 15/05/22 2256235 DADES PROTEGIDES 130,00
349/22 DADES PROTEGIDES 15/05/22 2256236 DADES PROTEGIDES 130,00
344/22 DADES PROTEGIDES 16/05/22 2256238 DADES PROTEGIDES 109,00
351/22 DADES PROTEGIDES 16/05/22 2256239 DADES PROTEGIDES 90,00
352/22 DADES PROTEGIDES 16/05/22 2256240 DADES PROTEGIDES 140,00
354/22 DADES PROTEGIDES 18/05/22 2256253 DADES PROTEGIDES 130,00
356/22 DADES PROTEGIDES 19/05/22 2256258 DADES PROTEGIDES 90,00
357/22 DADES PROTEGIDES 20/05/22 2256236 DADES PROTEGIDES 109,00
358/22 DADES PROTEGIDES 20/05/22 2256264 DADES PROTEGIDES 90,00
360/22 DADES PROTEGIDES 21/05/22 2256265 DADES PROTEGIDES 130,00
362/22 DADES PROTEGIDES 22/05/22 2256266 DADES PROTEGIDES 130,00
363/22 DADES PROTEGIDES 22/05/22 2256267 DADES PROTEGIDES 130,00
366/22 DADES PROTEGIDES 25/05/22 2256277 DADES PROTEGIDES 140,00
368/22 DADES PROTEGIDES 25/05/22 2256278 DADES PROTEGIDES 90,00
370/22 DADES PROTEGIDES 25/05/22 2256279 DADES PROTEGIDES 90,00
371/22 DADES PROTEGIDES 25/05/22 2256280 DADES PROTEGIDES 90,00
367/22 DADES PROTEGIDES 26/05/22 2256281 DADES PROTEGIDES 90,00
373/22 DADES PROTEGIDES 26/05/22 2256282 DADES PROTEGIDES 90,00
374/22 DADES PROTEGIDES 26/05/22 2256283 DADES PROTEGIDES 90,00
369/22 DADES PROTEGIDES 27/05/22 2256288 DADES PROTEGIDES 128,00
372/22 DADES PROTEGIDES 27/05/22 2256289 DADES PROTEGIDES 128,00
376/22 DADES PROTEGIDES 28/05/22 2256290 DADES PROTEGIDES 110,00
377/22 DADES PROTEGIDES 28/05/22 2256291 DADES PROTEGIDES 200,00
378/22 DADES PROTEGIDES 29/05/22 2256292 DADES PROTEGIDES 130,00
380/22 DADES PROTEGIDES 29/05/22 2256293 DADES PROTEGIDES 200,00
383/22 DADES PROTEGIDES 30/05/22 2256297 DADES PROTEGIDES 90,00
384/22 DADES PROTEGIDES 30/05/22 2256298 DADES PROTEGIDES 90,00
385/22 DADES PROTEGIDES 30/05/22 2256299 DADES PROTEGIDES 90,00
Total 8.625 
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3.2.2. Peatonalització de les rambles Sant Esteve i Sant Jordi, en la seva 
totalitat, per a les temporades d’estiu i hivern i els seus horaris.

Fets

1. La Prefectura de la Policia Local, va efectuar proposta sobre la  
peatonalització de les rambles Sant Esteve i Sant Jordi, en la seva totalitat, 
els caps de setmana d’estiu i hivern, així com els dies festius de tot l’any, per 
tal de garantir l’espai i seguretat, exclusivament dels vianants, alhora de 
transitar pels carrers del centre del municipi.

2. El 3 de juny de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es 
dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, on diu 
literalment al seu títol III, capítol 8, articles 62, 63 i 64:

“Article 62
Es defineix illa de vianants aquelles vies i espais de la ciutat que per les seves 
característiques de densitat del trànsit de vianants o altres causes justifiquin, segons el 
criteri de l’Alcaldia, en les que es prohibeix total o parcialment el trànsit de vehicles, per 
reservar-les al pas de vianants exclusivament. Podran ser permanents o de vigència 
temporal.

Article 63
1. Les illes o zones de vianants hauran de tenir l’oportuna senyalització a l’entrada 

de la zona sense perjudici que puguin utilitzar altres elements mòbils o fixos que 
impedeixin l’entrada i circulació de vehicles al carrer o zona afectada.

2. La seva senyalització, que serà de tipus informatiu, es col·locarà a les entrades de 
les illes de vianants.

3. L’ús de les illes de vianants s’ajustaran a la normativa general continguda en 
aquesta ordenança, podent adoptar-se, segons les zones, limitacions diferents, 
que hauran d’estar obligatòriament reflectides a la senyalització vertical de 
reglamentació instal·lada. El transit dels vehicles de serveis d’urgència s’ajustarà 
a allò establert en la legislació vigent en matèria de circulació.

4. El regim i l’ús horari estarà reflectit mitjançant la senyalització que correspongui.
5. A mes de la senyalització corresponent, es podran col·locar a les illes de vianants 

obstacles mòbils que impedeixin l’entrada de vehicles a la zona afectada, com ara 
jardineres, tanques o similars que compleixin la mateixa funció.

6. Es prohibeix l’estacionament i la circulació de vehicles en les zones de vianants i 
en les seves entrades i sortides, estant permès l’accés de vehicles comercials i de 
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repartiment de mercaderies el temps imprescindible per carregar o descarregar i 
sempre que s’ajustin a l’horari o limitacions establertes en cada cas. La condició 
de vehicle industrial s’acreditarà mitjançant l’autorització o targeta de transport 
corresponent.

7. Serà permesa la circulació amb vehicle per entrar o sortir de l’interior dels 
immobles que estiguin proveïts de gual, durant l’horari autoritzar a la 
corresponent llicencia, i es permetrà també a aquells veïns que tinguin fixada la 
seva residencia, únicament amb la finalitat de deixar o recollir algun passatger o 
acompanyant amb disminució o mobilitat reduïda per desplaçar-se fora de la 
zona, i sempre realitzant el recorregut mes curt possible.

8. Es permetrà el pas dels vehicles pertanyents a les entitats o companyies que 
realitzin tasques de neteja, manteniment, reparació o qualsevol altre servei públic, 
quan fos necessari per a la prestació d’aquests serveis, així com als vehicles 
d’emergència, bombers, urgència, o equivalents, i aquells expressament 
autoritzats.

9. Tots els supòsits de circulació, estacionament i parada, s’efectuaran prenent les 
màximes precaucions per no causar danys a les persones o a les coses, per la qual 
cosa la velocitat màxima amb que podrà circular amb el vehicle, serà la del pas dels 
vianants, i evitant tota molèstia innecessària, quedant terminantment prohibit la 
utilització de senyals acústics, excepte en el casos d’imminent perill, accelerar de 
forma innecessària el motor, o mantenir-lo en funcionament amb el vehicle 
aturat.

10. No es permetran en les illes de vianants i a la resta de zones destinades al transit 
d’aquests, qualsevol activitat que puguin representar un perill pels transeünts o 
per a les persones que els practiquin.

Article 64
Tots aquells vehicles que es trobin indegudament estacionats en illes de vianants 
infringint els preceptes continguts als articles 62 i 63 d’ aquesta Ordenança, seran 
retirats de la via pública mitjançant el servei municipal de grua, sense perjudici de la 
incoació de la denúncia i la imposició de les taxes fiscals que correspongui.”.

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

ACORDS

1. Peatonalitzar les rambles Sant Esteve i Sant Jordi, en la seva totalitat, els caps 
de setmana d’estiu i hivern, així com els dies festius de tot l’any, per tal de 
garantir l’espai i seguretat, exclusivament dels vianants, alhora de transitar pels 
carrers del centre del municipi.

2. La temporada d’estiu, està compresa entre l’1 de juny fins al 30 de setembre, 
amb l’horari de les 16.00 hores del dissabte fins les 00.30 hores del dilluns. Els 
dies festius, serà des de les 10.00 hores fins les 00.30 hores.
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La temporada  d’hivern, està compresa entre l’1 d’octubre fins el 31 de maig, amb 
l’horari de les 16.00 hores del dissabte fins les 22.00 hores del diumenge. Els 
dies festius, serà des de les 10.00 hores fins les 22.00 hores.

3. La instal·lació de la nova senyalització serà executada per la Brigada Municipal 
d’obres en coordinació amb la Policia Local.

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

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Justificació de la subvenció directa, a favor de  l’Associació Ripollet 
Costums i Tradicions, amb motiu del projecte de Reis del Nadal 2021-
2022 a Ripollet.

Fets

1. El 28 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2305, es va aprovar una 
subvenció directa,  per un import de 39.000,00 €, a favor de l’Associació 
Ripollet Costums i Tradicions, per tal de finançar el cost del programa 
“Campament Reial” dins del projecte de Reis del Nadal 2021-2022, per a l’any 
2021 i 2022, amb un pressupost de 40.300,00 €.

2. El 29 de desembre de 2021, es va signar el Conveni per a la concessió directa 
d’una subvenció a l’Associació Ripollet Costums i Tradicions, per portar a 
terme el Projecte de Reis de Nadal 2021-2022, per un import de 39.000,00 
euros, dels quals 23.000,00 € es van pagar a Ripollet Costums i Tradicions 
el 31 de desembre de 2021, amb càrrec a la partida pressupostària 
601.334.48003 del Pressupost 2021 i els 16.000,00 € restants van ser 
abonats a l’associació el 18 de gener de 2022, amb càrrec a la partida 
pressupostària 601.334.48003 del Pressupost 2022.

3. En les clàusules primera i segona es defineix l’objecte i la finalitat de la 
subvenció. Així mateix la clàusula sisena estableix la forma de pagament de 
la subvenció, on s’indica un primer pagament de 23.000,00 €, en concepte 
de bestreta a partir de la data de signatura del conveni, i la resta, 16.000,00 
euros, també com a bestreta un cop finalitzada l’activitat. Igualment la 
forma de justificació queda recollida a la clàusula vuitena.

4. El 8 de febrer de 2022, l’Associació Ripollet Costums i Tradicions, va 
presentar amb registre d’entrada 2022/1856, la documentació referent a la 
justificació d’aquesta subvenció. Aportant documents justificatius per import 
de 43.326,36 euros.
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5. Segons consta a l’informe tècnic de la cap d’unitat de Cultura, un cop 
revisada la documentació presentada, es considera que  les factures i 
justificants que acompleixen amb els conceptes subvencionables i reuneixen 
els requisits exigits en el conveni signat el 29 de desembre de 2021, sumen 
un import total de 40.263,08 € (consta la relació amb els imports imputats 
i els conceptes als que corresponent al full de càlcul, incorporat en 
l’expedient administratiu). D’aquestes factures manquen els comprovants de 
pagament de dues factures de HOGAR GORINA i una de CITY HOGAR, no 
obstant això, es consideren admesos i vàlids aquests pagaments en efectiu 
segons declara l’associació. Igualment aquesta despesa és adequada a la 
finalitat de la subvenció atorgada, segons el projecte aportat per l’Associació 
Ripollet Costums i Tradicions. Les despeses que presenta l’associació es 
classifiquen en diferents grups; despeses d’avituallament del personal 
voluntari, despeses de material per al muntatge del Campament Reial, 
despeses de vestuari i maquillatge, despeses de attrezzo de l’espai (decoració 
i tematització) i altres tipus de despesa de serveis auxiliars o 
complementaris; publicitat, assegurança, ambulàncies, sonorització i 
certificació de tarimes.

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

8. La Resolució, de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i Ajudes Públiques.

9. Ordenança municipal de les bases generals reguladores de les subvencions 
de l’Ajuntament de Ripollet i els seus patronats municipals de Cultura, 
d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

10. Pla estratègic de subvencions 2019-2021, corporació i patronats de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat de Cultura, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar, la justificació de despeses presentada per l’Associació Ripollet 
Costums i Tradicions, amb NIF G61514253, per un import de 40.263,08 €, amb 
motiu de la subvenció directa per al projectes Reis del Nadal 2021-2022, per 
import de 39.000,00 €.

2. Notificar aquest acord a l’Associació Ripollet Costums i Tradicions, i donar 
compte als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

4.1.2. Justificació de la subvenció nominativa, a favor de l’entitat Centro 
Aragonés de Ripollet, per a l’exercici 2021.

Fets

1. El 9 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar una subvenció 
nominativa per un import de 1.296,41 €, a favor de l’entitat Centro Aragonés 
de Ripollet, per tal de finançar el cost del projecte d’activitats culturals anual 
de l’any 2021 amb un pressupost de 3.750,00 €.

2. El 14 de desembre de 2021, es va signar el Conveni regulador de la subvenció 
prevista nominativament al Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, aplicació 
pressupostaria 601.334.48009.
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3. En les clàusules primera i segona es defineix l’objecte i la finalitat de la 
subvenció. Així mateix la clàusula vuitena estableix la forma de pagament 
de la subvenció, on s’indica el pagament del 80 %, en concepte de bestreta 
a partir de la data de signatura del conveni a través d’un concepte no 
pressupostari deutor, i la resta fins al 100 % contra l’aprovació de la 
justificació total del pressupost previst al projecte. Igualment la forma de 
justificació i documentació requerida per formalitzar la mateixa queda 
recollida a la desena clàusula.

4. El 16 de gener de 2022, van presentar, mitjançant instància al Registre 
general de l’Ajuntament, núm. d’entrada E2022-675, els documents 
justificatius per import de 4.211,62 €.

5. Segons consta en l’informe tècnic, que va emetre la cap d’unitat de Cultura, 
un cop revisada la documentació presentada, es considera que les factures i 
justificants que acompleixen amb els conceptes subvencionables i reuneixen 
els requisits exigits en el conveni aprovat per a l’any 2021, sumen un import 
total de 3.947,46 € (consta la relació amb els imports imputats i els 
conceptes als que corresponent al full de càlcul adjunt a aquest expedient 
administratiu). D’aquestes factures manquen els comprovants de pagament 
de les factures Cash&Carry, i  Carrefour SA, no obstant això, es consideren 
admesos i vàlids aquests pagaments en efectiu. Igualment aquesta despesa 
és adequada a la finalitat de la subvenció atorgada, segons el projecte aportat 
per l’entitat Centro Aragonés de Ripollet.

6. L’entitat declara haver rebut un import total de 4.373,81 € en subvencions 
(Gobierno de Aragón (1.395,40 €), Diputació de Barcelona (1.682,00 €) i 
Ajuntament de Ripollet (1.296,41 €)). Mentre que el cost total de projecte 
és de 4.211,62 €, segons el total de factures presentades. Això suposa una 
diferencia de 162,19 € a favor de l’entitat, fet que motiva la reducció de la 
subvenció atorgada per l’Ajuntament de Ripollet. Reduint aquest import del 
pagament pendent de la subvenció (259,28 €-162,19 €), resultant un nou 
import pendent de pagament per part de l’Ajuntament de 97,09 €.

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.
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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 els seus patronats municipals de Cultura, 
d’Esports i de Desenvolupament i Promoció de l’Ocupació.

10. Pla estratègic de subvencions 2019-2021, corporació i patronats de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat de Cultura, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovació definitiva de la revocació parcial, per import de 162,19 €.

2. Reconèixer l’obligació per import de 97,09 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 601.334.48009.

3. Notificar aquest acord a l’entitat Centro Aragonés de Ripollet.

4. Comunicar aquest acord a la Intervenció i la Tresoreria municipal.
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5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Mobilitat i Transport Públic:

5.1.1. Autorització a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà (AMTU), a rebre, a compte del municipi de Ripollet, els 
pagaments de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), de l’àrea de 
Barcelona, resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues 
entitats.

Fets

1. El 21 de setembre de 2001, es va constituir l’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS 
TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA 
DE BARCELONA (AMTU), actualment ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ, d’àmbit nacional i amb la finalitat de 
contribuir en la millora constant del transport públic col·lectiu de viatgers 
dels municipis membres, així com de la mobilitat en general. L’AMTU per 
aconseguir aquest propòsit, articula les eines de cooperació i col·laboració 
entre les administracions que la composen, i amb altres institucions i 
organismes titulars o que intervenen en el sector del transport públic, 
mitjançant l’establiment dels oportuns convenis que pugui formalitzar en 
representació dels municipis associats.

2. El 28 de maig de 2002, mitjançant el Decret 151/2002, es van modificar els 
estatuts de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la finalitat de 
regular la representació, en els seus òrgans de govern, dels municipis de la 
regió metropolitana no integrats en l’àmbit de l’EMT (actualment l’AMB) i 
titulars de serveis de transport públic col·lectiu, representats per l’AMTU. 
L’adhesió de l’AMTU a l’ATM de l’àrea de Barcelona s’articula, mitjançant el 
conveni que ambdues entitats van formalitzar el 18 de novembre de 2002.

3. Durant el període comprés entre els anys 2006 i 2017, la Generalitat de 
Catalunya, l’ATM i l’AMTU van signar tres convenis de col·laboració que 
tenien com a objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels 
municipis associats a l’AMTU dins de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(RMB) els dos primers, i urbà i interurbà dels municipis associats a l’AMTU i 
de l’àmbit de l’ATM pel conveni 2015-2017, mitjançant l’atorgament d’ajuts. 
En el tercer conveni s’amplia doncs a l’àmbit dels municipis dins del Sistema 
Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona.

4. El 5 de setembre de 2018, es va signar el quart conveni de col·laboració entre 
l’ATM i l’AMTU. Aquest quart conveni de col·laboració, fixa que l’ATM 
aportarà 7 milions d’euros a l’AMTU, més 1 milió d’euros per tal d’implantar 
el Transport Flexible a l’àmbit de l’ATM de l’àrea de Barcelona.
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5. El 27 de maig de 2019, es va signar el cinquè conveni de col·laboració entre 
l’ATM i l’AMTU. Aquest cinquè conveni de col·laboració, fixa que l’ATM 
aportarà en el present exercici 7,3 milions d’euros a l’AMTU, destinats a 
millores en la xarxa de transport públic urbà i interurbà de les entitats 
associades i 1,5 milions per al Transport Flexible.

6. El 22 de març de 2021, l’enginyera tècnica de Mobilitat i Transport, va emetre 
informe del tenor literal següent:

<<Rosa Moragas Moreno, Tècnica d’aquest Ajuntament informa l’escrit de data 12 
de juny de 2020 presentat per L’ Associació de Municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà (AMTU) amb número de registre 2020/7044 en el que s’adjunta 
una autorització per tal que l’Ajuntament de Ripollet autoritzi a AMTU a rebre de 
L’Autoritat del Transport Metropolità ATM el pagament de la quota anual en nom 
de l’Ajuntament.

ANTECEDENTS:

El 27 de juliol de 2006 es signa un conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’Associació de Municipis 
titulars del servei de Transport Urbà de la regió Metropolitana de Barcelona (AMTU) 
per tal de millorar el transport públic col·lectiu mitjançant l’increment dels ajuts que 
atorga la Generalitat de Catalunya.

En aquest conveni, al Pacte segon AMTU es compromet a obtenir dels Ajuntaments 
dels municipis que representa , que tinguin interès en beneficiar-se de les mesures 
de foment de la Generalitat, l’autorització expressa per actuar en representació 
seva, com a interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM en 
compliment d’aquest conveni.

El 30 d’octubre de 2008 el Ple Municipal va aprovar l’adhesió de Ripollet a 
l’Associació de Municipis titulars del servei de Transport Urbà de la regió 
Metropolitana de Barcelona (AMTU).

Un cop a l’any l’Ajuntament de Ripollet presenta a AMTU la documentació referent 
a les despeses suportades per ell mateix per tal de millorar el transport públic, per 
tal que l’estudiï i determini els ajuts que li corresponen. Un cop AMTU estudia la 
documentació i elabora el corresponent informe ho tramet a ATM per a la seva 
revisió i pagament. Posteriorment, i amb caràcter trimestral, AMTU procedeix al 
pagament a cada un dels municipis que representa.

Per tal que ATM pugui realitzar aquest pagament directament a AMTU és necessari 
que AMTU acrediti davant ATM l’autorització expressa del municipi de Ripollet per 
rebre els pagaments a compte seu.
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Per això en l’escrit de 12 de juny de 2020 AMTU adjunta el model d’autorització del 
pagament per tal que l’Ajuntament de Ripollet el signi.

Per tot el que s’ha exposat es proposa:

Signar el model d’autorització que AMTU adjunta a l’escrit de data 12 de juny de 
2020.>>

Fonaments de dret

1. L’article 12.1 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions 
–LGS– refereix que, serà l’entitat col·laboradora la qual, actuant en nom seu 
o per compte de l’òrgan concedent a tots els efectes relacionats amb la 
subvenció, entregui i distribueixi els fons públics als beneficiaris. Aquests 
fons, en cap cas, es consideraran integrades del seu patrimoni.

2. L’article 12.2, de la mateixa Llei general de subvencions, refereix a que 
podran ser considerades entitats col·laboradores les associacions a les quals 
es refereix la disposició addicional quinta de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com les persones jurídiques 
públiques o privades, que reuneixin les condicions de solvència i eficàcia que 
s’estableixin.

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

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat de Mobilitat 
i Transport Públic, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Autoritzar a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU) a rebre, a compte del municipi de Ripollet, els pagaments de l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona, resultants dels convenis 
de col·laboració entre ambdues entitats.

2. Notificar aquest acord a l’AMTU i a l’ATM de l’àrea de Barcelona.
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3. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu 
interposar els recursos següents:

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

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

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

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

5.1.2. Aprovació del Conveni per als exercicis de 2021 i 2022, entre  
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), 
l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa Autocars R. Font, SAU, per la millora 
de les comunicacions mitjançant els servei s regulars de transport públic 
de viatgers per carretera a Ripollet.

Fets

1. El 16 de desembre de 2010, es va signar el Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa Autocars R. Font, SAU, per a 
la millora del servei de transport per carretera a Ripollet. Aquest conveni 
establia un servei regular de transport de viatgers per carretera entre les 
poblacions de Can Tiana-Ripollet i Montcada i Reixac.

2. El 15 de juny de 2021, l’enginyera tècnica de Mobilitat i Transport Públic,  va 
emetre informe sobre la necessitat d’aprovar un nou conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa Autocars R. Font, SAU, per 
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a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport 
públic de viatgers per carretera a Ripollet, per als anys 2021 i 2022, i que es 
transcriu literalment a continuació:

<<ANTECEDENTS

1-La comunicació entre les poblacions de Can Tiana-Ripollet i Montcada i Reixac és 
atesa pel servei regular de transport de viatgers (V-2701;B-153) de la qual és 
concessionària l’empresa Autocars Font, SAU. L’any 2010 es va voler ampliar el 
servei per atendre els veïns de Can Tiana.

El 16 de desembre de 2010 l’Ajuntament va signar un conveni entre el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa 
Autocars R. Font, SAU per la millora del servei de transport per carretera a Ripollet. 
Aquest conveni establia un servei regular de transport de viatgers per carretera 
entre les poblacions de Can Tiana-Ripollet i Montcada i Reixac. En concret 16 
expedicions d’anada i tornada de dilluns a divendres feiners excepte el mes d’agost.

Per ampliar la concessió era necessari preveure una compensació econòmica que 
quedava contemplada en el conveni. El Departament de Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques aportava fins un màxim anual de 75.465,25€ i 
l’Ajuntament de Ripollet fins un màxim anual de 30.000€.

2-L’any 2019, vist que cada cop era més freqüent que les empreses no aturessin la 
seva activitat a l’agost, per tant, la mobilitat aquest mes cada cop s’assimilava més 
a la de la resta de l’any, i atenent a la demanda de nombrosos ciutadans que es 
trobaven a l’estiu havent d’anar a peu a treballar a causa de la manca de transport, 
que aquest Ajuntament va plantejar la possibilitat d’ampliar el servei de la línia 
d’autobusos 685 durant aquest mes.

Durant els primers mesos de 2019 aquest Ajuntament va realitzar diversos contactes 
amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya per plantejar la possibilitat d’ampliar el servei durant el mes d’agost. 
Aquesta Administració va respondre que no tenia cap inconvenient en ampliar el 
servei durant el mes d’agost però que no es podia fer càrrec del seu pagament.

Aquest increment d’expedicions per fer front al servei durant els mesos d’agost te 
un sobre-cost de 18.443,84€ (sense IVA), 20.288,22 (IVA inclòs) respecte a 
l’aportació que realitza l’Ajuntament de Ripollet per a la prestació del servei 
d’aquesta línia d’autobusos. L’Ajuntament es va fer càrrec durant els anys 2019 i 
2020 del pagament de l’ampliació del servei de l’autobús de la línia 685 durant el 
mes d’agost.
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El 9 de novembre de 2020, mitjançant la Resolució del director general de 
Transports i Mobilitat, autoritzà a l’empresa Autocars R. Font, SAU les modificacions 
necessàries en les condicions de prestació del servei regular de transport públic de 
viatgers per carretera per incloure el servei el mes d’agost i participa en el 
finançament d’aquestes actuacions. En concret el Departament de Territori i 
Sostenibilitat aportarà un màxim anual de 150.917,33 euros i l’Ajuntament de 
Ripollet fins a un màxim anual de 30.000,00 euros.

3-Mitjançant la Resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
de data 23 de desembre de 2020, s’acorda la cessió del Departament de Territori i 
Sostenibilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona del contracte de la concessió del 
servei  regular de transport públic de viatgers per carretera Ripollet-Masrampinyo 
(V-2701). Aquesta cessió contractual comporta la transferència a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de la titularitat dels serveis públics regulars de 
transport de viatgers per carretera Barcelona-Ripollet (V-2070) i Ripollet-
Montcada (Masrampinyo) (V-2701); així com la subrogació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en tots els drets i obligacions que corresponien a la 
Generalitat de Catalunya en tant que anterior titular dels serveis públics regulars de 
transport de viatgers per carretera Barcelona-Ripollet (V-2070) i Ripollet–
Montcada (Masrampinyo) (V-2701), inclosos els derivats de l’execució del Pla 
d’Innovació i Millora de la Qualitat de les concessions dels serveis esmentats i els 
derivats dels convenis formalitzats pel Departament de Territori i Sostenibilitat amb 
l’Ajuntament de Ripollet i l’ATM de Barcelona.

En aquests moments s’està treballant en la cessió a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona del contracte de la concessió del servei  regular de transport públic de 
viatgers per carretera Ripollet-Masrampinyo (V-2701).

FETS

1- En data 10 de juny de 2021, la senyora Maria Àngels Mestres i Balsells del Servei 
de Transport Públic per Carretera de la Subdirecció General de Transport Públic i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, ens aporta, mitjançant correu electrònic, 
la minuta del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa Autocars R. Font, SAU per a la 
millora de les comunicacions, mitjançant els serveis regulars de transport públic de 
viatgers per carretera a Ripollet, per a la seva validació i signatura.

2- Consta al pressupost municipal per al any 2021, l’aplicació pressupostària 4411 
22699 transport públic V2701 dotada amb 30.000€.
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3- Consta al pressupost municipal per al any 2022, l’aplicació pressupostària 4411 
22699 transport públic V2701 dotada amb 30.000€.

PROPOSTA

Aprovar la minuta el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de 
Ripollet i l’empresa Autocars R. Font, SAU per la millora de les comunicacions 
mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a 
Ripollet durant els anys 2021 i 2022, , i procedir a la signatura del Conveni.>>

Fonaments de dret

1. L’apartat 3 de l’article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificada 
per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, reconeix a l’administració 
autonòmica i als ajuntaments la possibilitat de subscriure convenis per a la 
coordinació dels transports urbans i els transports interurbans quan raons 
d’interès públic ho aconsellin.

2. L’article 11 dels Estatuts de l’ATM, aprovats per Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de 21 de febrer de 2017 (ACORD GOV/16/2017), 
faculta al Consorci per subscriure convenis i protocols amb els operadors de 
transport col·lectiu.

3. De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’Ajuntament de Ripollet té competències pròpies sobre el 
transport públic de viatgers.

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, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 8è de 
l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de relacions 
interadministratives i de foment.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, el regidor delegat de Mobilitat 
i Transport Públic, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Aprovar la minuta del Conveni, entre l’Ajuntament de Ripollet, l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM), i l’empresa Autocars R. Font SAU, per a la millora 
de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de 
viatgers per carretera a Ripollet durant els exercicis 2021 i 2022:

<<Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, l’Autoritat 
del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa Autocars R. Font, 
SAU per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de 
transport públic de viatgers per carretera a Ripollet, per als exercicis 2021 i 2022.

INTERVENEN

El Sr. Isidre Gavín i Valls, que actua en representació de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, en qualitat de 
Secretari d’Infraestructures i Mobilitat segons nomenament de data 10 de juliol de 2018 
i en virtut de les atribucions que li confereix l’article 4.1 de la Resolució TES/335/2019, 
de 13 de febrer, de delegació de competències de la persona titular del Departament de 
Territori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 7812, de 
18.2.2019) i d’acord amb el que determina l’article 8.8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El Sr. Pere Torres Grau, que actua en representació de l'Autoritat del Transport 
Metropolità (en endavant ATM), en qualitat de director general, amb CIF. P-5890049-
I, i amb seu al carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona, segons el nomenament del 
Consell d’Administració de l’ATM de 24 de febrer de 2016 i en virtut de les atribucions 
que li confereix l'article 11.e) del text refós dels Estatuts del Consorci, aprovats per Acord 
de govern de data 21 de febrer de 2017 (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017).

El Sr. José Maria Osuna López, que actua en representació de l’Ajuntament de Ripollet, 
en qualitat d’alcalde segons nomenament de data 15 de juny de 2019, i en virtut de les 
atribucions que li confereix l’article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

El Sr. DADES PROTEGIDES, que actua en representació de la societat Autocars R. Font 
SAU, en la seva qualitat d’apoderat, segons escriptura de poder atorgada pel notari José-
Luis Pascual Vega en data 9 de novembre del 2006.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació per a 
signar aquest Conveni.
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EXPOSEN

1. L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, fixa a l’article 169 la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya 
sobre els transports terrestres de viatgers per carretera que transcorrin 
íntegrament dins el territori de Catalunya.

L’apartat 3 de l'article 30 de la Llei 12/1987, del 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, modificada per 
la Llei  5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el 
medi ambient, reconeix a l’administració autonòmica i als ajuntaments la 
possibilitat de subscriure convenis per a la coordinació dels transports urbans i els 
transports interurbans quan raons d'interès públic ho aconsellin.

L’article 11 dels Estatuts de l’ATM, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de data 21 de febrer de 2017 (ACORD GOV/16/2017), faculta el 
Consorci per subscriure convenis i protocols amb els operadors de transport 
col·lectiu.

De conformitat amb l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
l’Ajuntament de Ripollet té competències pròpies sobre el transport públic de 
viatgers.

La societat Autocars R. Font, SAU és titular de la concessió per a l’explotació del 
servei regular de transport públic de viatgers per carretera Ripollet - Masrampinyo 
(V-2701), de competència de la Generalitat de Catalunya.

2. En data 27 de desembre de 2017 es formalitzà el Conveni entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Ripollet i l’empresa 
Autocars R. Font, SAU per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera a Ripollet, en què es defineixen les actuacions de les parts per a la millora 
de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per 
carretera a Ripollet, amb l’establiment de les comunicacions que es detallen en els 
seus annexos dins del servei regular interurbà de transport de viatgers per 
carretera Ripollet - Masrampinyo (V-2701), del qual és concessionària l’empresa 
Autocars R. Font, SAU.
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Un cop exhaurida la vigència del Conveni esmentat, la continuïtat de les actuacions 
que eren el seu objecte exigeix la formalització d’un nou conveni al respecte.

3. Mitjançant la Resolució del conseller de l’aleshores Departament de Territori i 
Sostenibilitat, de data 23 de desembre de 2020, s’acorda la cessió del 
Departament de Territori i Sostenibilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 
contracte de la concessió del servei regular de transport públic de viatgers per 
carretera Ripollet - Masrampinyo (V-2701). Aquesta cessió contractual comporta 
la transferència a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de la titularitat dels serveis 
públics regulars de transport de viatgers per carretera Barcelona - Ripollet (V-
2070) i Ripollet - Montcada (Masrampinyo) (V-2701); així com la subrogació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en tots els drets i obligacions que corresponien 
a la Generalitat de Catalunya en tant que anterior titular dels serveis públics 
regulars de transport de viatgers per carretera Barcelona - Ripollet (V-2070) i 
Ripollet – Montcada (Masrampinyo) (V-2701), inclosos els derivats de l’execució 
del Pla d’Innovació i Millora de la Qualitat de les concessions dels serveis esmentats 
i els derivats dels convenis formalitzats pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat amb l’Ajuntament de Ripollet i l’ATM de Barcelona.

En aquests moments s’està treballant en la cessió a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona del contracte de la concessió del servei regular de transport públic de 
viatgers per carretera Ripollet - Masrampinyo (V-2701).

4. L’Ajuntament de Ripollet considera necessari disposar d’un nivell de serveis de 
transport públic de viatgers que permeti una adequada cobertura de la mobilitat 
del nucli Can Tiana - Ripollet amb el Centre d’Assistència Primària (CAP) de 
Montcada i Reixac.

5. El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, dins de les 
actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers, amb la 
finalitat de permetre a la ciutadania exercir el seu dret de mobilitat amb una 
assignació més eficient dels recursos, considera necessari mantenir el servei 
regular de transport públic de viatgers per carretera Ripollet - Masrampinyo (V-
2701).

6. La comunicació entre les poblacions de Ripollet i Montcada i Reixac és atesa pel 
servei regular de transport públic de viatgers per carretera Ripollet - Masrampinyo 
(V-2701), del qual és concessionària l’empresa Autocars R. Font, SAU.
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7. La Resolució de 29 d’octubre de 2003, aprova el Pla d'innovació i millora de la 
qualitat de la societat Autocars R. Font, SAU. De conformitat amb la clàusula 
sisena, el Pla d'innovació i millora de la qualitat presentat per Autocars R. Font, 
SAU no suposa un compromís de despesa per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat quant a l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per tal 
d’atendre a l'explotació de les concessions de les quals és titular l’empresa 
Autocars R. Font, SAU per a l'execució de les mesures contingudes en el Pla. En tot 
cas, l'atorgament de les esmentades subvencions i ajuts públics resta supeditat al 
compliment de les condicions que puguin ser establertes en els programes de 
subvencions segons la disponibilitat pressupostària existent, i el seu atorgament 
es durà a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient corresponent d’acord amb 
la normativa vigent en matèria de subvencions i la que en cada cas sigui d'aplicació 
segons les bases per a l'atorgament dels ajuts de què es tracti.

El Pla d'innovació i millora de la qualitat de l’empresa Autocars R. Font, SAU no 
inclou, dins de les mesures que s'hi contenen i que són compensades per 
l'ampliació concessional, la prestació dels serveis regulars de transport públic 
detallats en aquest Conveni a càrrec de l’empresa concessionària, per la qual cosa 
és necessari preveure una compensació econòmica per atendre el desequilibri 
econòmic que produeix la concessió de la qual és titular l’empresa esmentada.

8. Tant l’Ajuntament de Ripollet com el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori consideren adient mantenir les condicions de la 
prestació del servei regular interurbà de transport públic de viatgers per carretera 
Ripollet - Masrampinyo (V-2701) a fi d’assolir un nivell de servei que doni una 
cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries de Ripollet i 
garantir-ne l’accés a la xarxa de transport metropolità i, concretament, 
l’adequada cobertura del nucli de Cant Tiana amb el Centre d’Assistència Primària 
de Montcada i Reixac, i garantir-ne l’accés a la xarxa de transport de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, sens perjudici de seguir amb la tramitació per a la 
transferència efectiva de dit servei a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que 
suposaria la subrogació d’aquesta entitat en la condició de titular del servei.

9. L’Autoritat del Transport Metropolità, consorci que regula el sistema tarifari 
integrat, considera positiu mantenir els serveis de transport de Ripollet i mantenir 
el servei en el referit sistema tarifari integrat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona esmentat més amunt.
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10. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir, 
mitjançant aquest Conveni, un marc de col·laboració que permeti la millora de les 
comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera d’aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de transport 
detectada, al mateix temps que fixen un règim de finançament estable que 
garanteixi l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de 
prestació del servei en benefici de les persones usuàries.

Per tot això, d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer. Objecte del conveni.
Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora de 
les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per 
carretera a Ripollet, amb la prestació durant els exercicis de 2021 i 2022, de les 
comunicacions que es detallen a l’annex 1 d'aquest Conveni dins del servei regular 
interurbà de transport públic de viatgers per carretera Ripollet - Masrampinyo (V-
2701), del qual és concessionària l’empresa Autocars R. Font, SAU.

Segon. Actuacions i compromisos de les parts.
L’aleshores Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant la Resolució del director 
general de Transports i Mobilitat, de data 9 de novembre de 2020, autoritzà a l’empresa 
Autocars R. Font, SAU les modificacions necessàries en les condicions de prestació del 
servei regular de transport públic de viatgers per carretera, esmentat en el pacte 
anterior, per a prestar els serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni, i 
participa en el finançament d’aquestes actuacions segons el que estableix el pacte tercer.

L'Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i farà el seguiment del servei 
especificat en aquest Conveni, que resta incorporat al sistema tarifari integrat de la 
Regió Metropolitana de Barcelona.

L'Ajuntament de Ripollet finançarà els serveis regulars de transport públic establerts en 
aquest Conveni, d’acord amb les prescripcions descrites en el pacte tercer, i promourà 
l’ús de cara al públic usuari.

L’empresa Autocars R. Font, SAU es compromet a la prestació dels serveis de transport 
de viatgers esmentats en les condicions que figuren a l’annex 1 d’aquest Conveni.
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Tercer. Règim econòmic i finançament del servei.
El finançament de l’explotació dels serveis regulars de transport públic estipulats en 
aquest Conveni el durà a terme el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori i l’Ajuntament de Ripollet.

En aquest sentit, l’aportació econòmica per a la prestació de les comunicacions serà 
calculada com la diferència dels costos estimats per l’explotació del servei, que es 
detallen en el pressupost que s’adjunta com a annex 2, i els ingressos obtinguts de 
l’explotació del servei, amb la fixació d’una aportació màxima de 180.917,33 euros per a 
l’any 2021, i un altre aportació màxima de 180.917,33 euros per a l’any 2022, amb 
l’objectiu de mantenir l’equilibri econòmic i financer necessari del servei regular de 
transport públic de viatgers per carretera a Ripollet.

Les aportacions econòmiques anuals s’efectuaran de conformitat amb els criteris i les 
quanties que es detallen:

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori:
 Exercici 2021: La quantitat de 150.917,33 euros (83,42%) per a l’exercici de 2021. 

Aquesta aportació del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori es farà efectiva a l’ATM de Barcelona, amb càrrec a la partida 
pressupostaria de l’ATM 2021 40 523 4700002 01, en els termes previstos en el 
pacte cinquè.

 Exercici 2022: La quantitat 150.917,33 euros (83,42%) per a l’exercici de 2022. 
Aquesta aportació del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori es farà efectiva a l’ATM de Barcelona, amb càrrec a la partida 
pressupostaria de l’ATM 2022 40 523 4700002 01, en els termes previstos en el 
pacte cinquè.

Ajuntament de Ripollet:
 Exercici 2021: Fins a un màxim de 30.000,00 euros (16,58%) (incloses taxes, 

impostos o altres conceptes) amb càrrec a la partida pressupostària 2021 
402.4411.22699.

 Exercici 2022: Fins a un màxim de 30.000,00 euros (16,58%) (incloses taxes, 
impostos o altres conceptes) amb càrrec a la partida pressupostària 2022 
402.4411.22699.

En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior 
al màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions implicades 
es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el 
finançament del servei.

El pressupost dels serveis de transport establerts en aquest Conveni podrà ser revisat 
amb motiu de la modificació de les condicions de prestació dels serveis, d’acord amb el 
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que preveu la clàusula sisena i respecte de les condicions previstes en els annexos 
d’aquest Conveni, mitjançant la formalització de la corresponent addenda de 
modificació de les condicions de prestació dels serveis.

Així mateix, es revisarà el pressupost en el cas que s’acordi la pròrroga de la vigència 
d'aquest Conveni mitjançant la formalització de les corresponents addendes de pròrroga 
de vigència i de revisió de pressupost, tenint en compte l’evolució dels costos dels serveis 
regulars de transport de viatgers per carretera de competència de la Generalitat de 
Catalunya.

La base de càlcul per a la corresponent revisió serà la del pressupost esmentat, revisat 
d’acord amb la mateixa variació de costos que s’hagin autoritzat per la Generalitat de 
Catalunya en les tarifes dels serveis interurbans de transport de viatgers per carretera 
des de la signatura d’aquest Conveni.

Quart. Incentius i penalitzacions a la gestió.
Amb la finalitat d’aconseguir que la prestació dels serveis de transport especificats en 
aquest Conveni es faci d’acord amb uns objectius d’explotació i uns requeriments de 
qualitat que en permetin la millora contínua, s’estableix un sistema d’incentius i 
penalitzacions a la gestió que té en compte un indicador de seguiment dels serveis: el 
nombre de viatgers transportat, com a indicador sobre l’evolució de la demanda.

Evolució dels viatgers transportats.
L’evolució del nombre de viatgers de pagament (Vvq,i), en relació amb els viatgers de 
pagament previstos (Vvp,i), serà objecte d’un incentiu si aquesta evolució és positiva, en 
funció de l’increment de recaptació anual de bitlletatge del servei d’un any (Rvq,i) 
respecte de les previstes com a mínimes en els pressupostos que consten en els annexos 
1, 2 i 3 (Rvp,i), segons l’escala de la taula següent:

Increment de viatgers de pagament Incentiu Ivp

Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,02*Vvp,i Ivp = 0,25*( Rvq,i - Rvp,i)
1,02*Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,04*Vvp,i Ivp = 0,50*( Rvq,i – Rvp,i)
Vvq,i > 1,04*Vvp,i Ivp = 0,75*( Rvq,i – Rvp,i)

Amb aquesta finalitat, el nombre de viatgers de pagament previstos en aquest Conveni 
per a l’any 2021 i 2022, serà el següent:

Servei Can Tiana - Ripollet - CAP Montcada i Reixac 28.671 viatgers durant l’exercici 
2021 i 28.671 viatgers durant l’exercici de 2022.
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Segons el nombre de viatgers de pagament resultants de la prestació dels serveis, es 
podran produir les situacions següents:

En el supòsit que l’evolució sigui positiva, el valor de l’incentiu que correspongui, segons 
l’escala de la taula anterior quedarà a lliure disposició de l’empresa, mentre que la resta 
d’increment de recaptació serà destinat a reduir l’aportació de les administracions 
signants. Si no es produeix increment positiu de recaptació, malgrat l’evolució positiva 
del nombre de viatgers, no s’aplicarà cap incentiu.

En el supòsit que l’evolució sigui negativa, l’empresa assumeix a càrrec seu les possibles 
desviacions negatives que es puguin produir en la recaptació anual de bitlletatge 
respecte de les previsions inicials.

La font d’obtenció de les dades de viatgers serà la informació estadística subministrada 
per l’empresa segons les dades que constin en les validadores dels vehicles que presten 
els serveis, tot i que les administracions signants podran efectuar els controls i les 
inspeccions que consideri oportunes per tal de validar aquesta informació.

Cinquè. Liquidació.
L’abonament de les aportacions econòmiques previstes per l’Ajuntament de Ripollet 
s’efectuarà mensualment i per períodes vençuts, mitjançant transferència bancària a 
l’empresa Autocars R. Font, SAU en un termini màxim de trenta dies des de la data de 
presentació de la factura corresponent, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

Amb aquesta finalitat, l’empresa Autocars R. Font, SAU haurà de presentar davant 
l’Ajuntament de Ripollet, dins de la setmana següent a la finalització de cada mes, una 
factura resultant de la 1/12 part del dèficit anual pressupostat corresponent a 
l’Ajuntament. Durant el transcurs del mes següent l’empresa aportarà una breu 
memòria explicativa del desenvolupament dels serveis en aquell mes, que reculli 
l’estadística d’ús, els ingressos obtinguts i les possibles incidències en la seva prestació.

Amb motiu de la presentació de la documentació corresponent al darrer mes, l’empresa 
Autocars R. Font, SAU presentarà, a més, una liquidació anual dels serveis, en què es 
detallin els ingressos obtinguts, inclosos els corresponents a la realització de publicitat 
en els vehicles, i les seves despeses d'explotació, a fi de procedir a la liquidació definitiva 
del servei, d’acord amb les xifres que l’Autoritat del Transport Metropolità faciliti sobre 
els viatgers transportats dins el període corresponent. Les quantitats que, si escau, 
s’hagin de pagar com a resultat de la liquidació definitiva del servei s’abonaran en les 
condicions i terminis indicats en el paràgraf anterior.

L’aportació econòmica a realitzar pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori a l’ATM de Barcelona, s’efectuarà en el marc de les aportacions 
realitzades per la Generalitat de Catalunya a aquest consorci i es farà efectiva mitjançant 
el conveni d’adhesió al sistema tarifari integrat formalitzat amb l’empresa 
concessionària Autocars R. Font, SAU i l’ATM de Barcelona.
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Sisè. Modificacions de les condicions de prestació dels serveis.
Amb caràcter previ a l’autorització de modificacions en les condicions de prestació dels 
serveis que són objecte d’aquest Conveni, el Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori consultarà a l’Ajuntament de Ripollet sobre l’oportunitat 
de la modificació proposada.

Les modificacions en les condicions de prestació dels serveis que pugui proposar 
l’Ajuntament de Ripollet s’hauran de tramitar d’acord amb la normativa vigent.

En ambdós casos, les modificacions en la prestació dels serveis hauran de ser recollides 
de forma expressa en la corresponent addenda de modificació de les condicions de 
prestació dels serveis i, pel cas que comportin una alteració de les condicions 
econòmiques de prestació dels serveis previstos en aquest Conveni, aquesta addenda 
inclourà també la corresponent revisió del pressupost.

Setè. Controls i inspecció.
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i l'Ajuntament de 
Ripollet podran efectuar els controls i les inspeccions que considerin oportunes en relació 
amb la prestació dels serveis establerts en aquest Conveni. En qualsevol cas, 
correspondrà al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 
l'adopció de les mesures sancionadores corresponents en el cas que es constati 
l'incompliment d’alguna de les condicions de prestació dels serveis, amb la tramitació 
prèvia del corresponent expedient, en els termes previstos en la normativa vigent en 
matèria de transport de viatgers per carretera.

Vuitè. Material mòbil per a la prestació dels serveis.
El servei previst en aquest Conveni serà prestat amb un vehicle adaptat a persones amb 
mobilitat reduïda, que haurà d'anar degudament identificat, de conformitat amb els 
requeriments d'imatge corresponents en els termes establerts per l’Ajuntament de 
Ripollet i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, sense 
perjudici del seguiment de les especificacions que corresponguin per la participació del 
servei en el sistema tarifari integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità.
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Novè. Comissió de seguiment.
Les parts acorden crear una Comissió de seguiment d’aquest Conveni, que té com a 
funció principal vetllar pel correcte desenvolupament dels seus objectius i, 
específicament, per tal de liquidar les aportacions a realitzar per les administracions 
signants en els termes previstos en el pacte cinquè, és a dir, avaluar el grau d’assoliment 
de l’objecte del Conveni, en especial controlar el compliment dels seus aspectes 
econòmics, així com l’execució dels compromisos i actuacions assumits per les parts.

Així mateix, aquesta Comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la 
jurisdicció contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que sorgeixin 
entre les parts relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present 
Conveni, d’acord amb el pacte dotzè.

Pel que fa la composició de la Comissió, aquesta estarà integrada per una persona 
representant de cadascuna de les parts signants. Així mateix en dita Comissió es 
convidarà a una persona representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en qualitat 
de futura titular del servei públic regular de transport de viatgers per carretera Ripollet 
- Masrampinyo (V-2701).

El funcionament d’aquesta Comissió de seguiment, es regulen per les previsions 
contingudes al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst al capítol II del títol I de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Desè. Vigència.
Aquest Conveni serà vigent per tot l’any 2021 i 2022, i produirà efectes fins a la 
liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l'objecte.

Aquesta vigència s’entén sense perjudici que les parts puguin acordar la continuïtat 
d’aquestes actuacions mitjançant la signatura d’un nou conveni.

Tanmateix, el pressupost anual es pot modificar d'acord amb el que preveu el pacte 
tercer d'aquest Conveni.

Un cop finalitzada la vigència del conveni o acordada la seva resolució, l’empresa 
Autocars R. Font, SAU cessarà en la prestació dels serveis de transport especificats en 
aquest Conveni sense dret a percebre cap indemnització pel que fa a les inversions o 
despeses realitzades.

Onzè. Extinció.
1. A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció 

anticipada del present Conveni:

 la resolució unànime acordada entre les parts que l’han subscrit;
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 la resolució unilateral per part de qualsevol de les parts signants; també la 
resolució per part de l’Administració de la Generalitat per motius d’interès 
públic degudament justificats;

 l’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos 
contrets en aquest Conveni, que facultarà a les parts restants a exigir-ne el 
compliment efectiu;

 la resolució del contracte de gestió de servei públic de transport regular de 
viatgers per carretera citat en l’acord primer;

 la decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni;
 qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis.

2. En cas d’extinció anticipada, les administracions signants vetllaran per garantir 
l’adequada finalització de les actuacions en curs, i, en el seu cas, els mecanismes 
que, si escau, puguin garantir el servei públic de transport.

Dotzè.  Jurisdicció.
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no puguin 
ser resoltes per la Comissió de seguiment prevista en el pacte novè, restaran sotmeses a 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest Conveni a un sol 
efecte. La data del Conveni serà la de l’última signatura.>>.

2. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per la seva 
signatura del conveni i de quants altres documents se’n puguin derivar.

3. Autoritzar i disposar la despesa per import de 30.000 euros, a favor de 
l’empresa Autocars R. Font, SAU, amb NIF A08655250, amb càrrec a la partida 
402.4411.22699 del Pressupost municipal.

4. Notificar aquest acord al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, a l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), a l’empresa Autocars R. Font, SAU, i al Departament de 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.

5. Condicionar l’executivitat de l’acord a la signatura del conveni pels 
representants de les respectives entitats, en exercici de les potestats suspensives 
de l’executivitat dels actes prevista en l’article 39.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, i en tant que, segons determina l’article 112.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, els convenis obliguen des del moment de la signatura si no disposa una 
altra cosa.
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5.2. Urbanisme:

5.2.1. Devolució de garantia per les obres de reforma, ampliació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres (exp. 2022/27).

Fets

1. El 30 de desembre de 2021, la senyora DADES PROTEGIDES, va presentar 
instància al Registre general de l’Ajuntament, núm. 22124, en la qual va 
sol·licitar la devolució del dipòsit de garantia per la reposició de paviment, 
per les obres de reforma, ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
al carrer DADES PROTEGIDES.

2. El data 16 de febrer de 2022, se li va enviar requeriment de deficiències, 
notificat telemàticament amb núm. de registre de sortida 2022-1305.

3. El 16 de març de 2022, amb registre d’entrada 4186, es presenta nova 
documentació.

4. El 6 de maig de 2022, l’arquitecte municipal, va emetre informe favorable, 
pel que fa a la garantia, el qual consta incorporat en l’expedient 
administratiu.

Fonaments de dret

Article 16.2 de les ordenances metropolitanes d’edificació.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Retornar a la Sra. DADES PROTEGIDES, la devolució de 4.164,00 €,  en 
concepte de dipòsit de garantia per la reposició de paviment, per les obres de 
reforma, ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer DADES 
PROTEGIDES, amb ref. cadastral 0346113DF3904E0001AG, autoritzades per la 
Junta de Govern Local, de 16 de juny de 2020, segons expedient amb referència 
(OM2019/4867).

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

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

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

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

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

*****

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:

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Aprovació de la memòria valorada de reparació del mur al cementiri 
municipal.

Fets

1. El 17 de febrer de 2022, l’alcalde va emetre una provisió disposant l’inici de  
l'expedient per a l’aprovació del Projecte d’obres de reparació del mur del 
cementiri municipal, per tal de reparar unes esquerdes i una zona que va 
cedir en un temporal d’un dels laterals del cementiri.

2. El 10 de juny de 2022, l’arquitecta tècnica municipal, va redactar i signar la 
memòria valorada per a la reparació del mur al cementiri municipal, amb un 
pressupost d’execució material de 20.255,72 € i un pressupost d’execució 
per contracta de 29.166,20 €, IVA inclòs.
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3. El 21 de febrer de 2022, l’arquitecta tècnica municipal i l’arquitecte 
municipal, van emetre informe, del qual es desprèn que les obres que són 
objecte de la memòria valorada que ara es sotmet a aprovació, s’inscriuen 
dins del concepte d’obra de reparació menor, segons la classificació que fa 
de les obres locals l’article 12 ROAS.

4. El 10 de juny de 2022, la secretària accidental, va emetre informe favorable, 
el qual consta incorporat en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

1. L’article 8 del ROAS, tenen la consideració d’obres locals les que executen els 
ens locals per a la prestació dels serveis de la seva competència, ja es tracti 
d’obres de nova planta, de reforma, de reparació, de conservació o de 
manteniment.

2. L’article 34 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que la 
documentació necessària per a les obres de reparació menor, ve regulada a 
l’article 34 del ROAS, el qual disposa que només serà preceptiu, com a 
document integrant, el pressupost. En el cas que la quantia de l’obra excedís 
dels 30.050,60 € serà també necessari incorporar una memòria i la 
documentació tècnica o administrativa necessària per definir, executar i 
valorar les obres i treballs que exigeixin les reparacions.

3. L’òrgan competent per l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions efectuades per Resolució d’Alcaldia 2019/1863, 
de 5 de desembre.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Únic Aprovar la memòria valorada anomenada “reparació de mur al cementiri 
municipal” , redactada per l’arquitecta tècnica municipal, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 29.166,20 €, IVA inclòs.
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7. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

7.1. Economia:

7.1.1. Aprovació ordenació pagament, tramitació OFI 2a quinzena abril 
2022, relació 2022.2.0000293R.

Fets

1. El 7 de juny de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar les factures 
incloses en la relació d’obligacions 2022.2.0000263R, d’1 de juny de 2022, 
per un import total de 107.287,28 €.

2. Resten pendents d’aprovació la relació de pagament 2022.2.0000293R, de 
8 de juny de 2022, per un import total de 107.287,28 €.

3. Realitzades les comprovacions en els registres de l’Ajuntament, no consta 
cap deute dels tercers incorporats a les relacions de les obligacions 
aprovades.

Fonaments de dret

1. Els articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveuen l’obligació 
del control intern respecte de la seva gestió econòmica, en l’exercici 
d’aquesta funció s’informa favorablement les factures en el seu aspecte 
econòmic-financer.

2. L’article 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 53.1g) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, competència delegada en la Junta de Govern Local.

Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar, la relació de pagament 2022.2.0000293R,  de 8 de juny  de 2022. 
L’import total és de 107.287,28 €, que comprèn el detall inclòs en la relació que 
consta en l’expedient administratiu 2022/2714.

2. Ordenar el pagament amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs de la 
relació del punt anterior.
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet a efectes d’aquesta 
sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió de Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió.
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