
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 2022/40
Caràcter: ordinària
Data: 15 de novembre de 2022
Horari: 10.10 a 10.20 h
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

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

Altres assistents:

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

Desenvolupament de la sessió:

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

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents: 
2022.2.00029665.000, 2022.2.00029668.000, 2022.2.00029669.000, 
2022.2.00029673.000, 2022.2.00029674.000, 2022.3.0000826.000, 
2022.3.0000828.000 i 2022.3.0000702.000.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Seguretat i Proximitat:

4.1.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública, amb el servei de grua 
municipal, octubre 2022.

4.1.2. Modificació sentit de circulació del carrer Uralita.

4.1.3. Modificació senyalització viària i passos de vianants als carrers Barberà del 
Vallès, 11-13 i Pizarro, 45.

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació definitiva de la justificació subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA COL·LEGI SAN JUAN DE LA CRUZ, per 
a activitats esportives.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Baixa gual (exp. 2021/8236).

6.1.2. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació d’un magatzem a la planta 
soterrani -1 (exp. 2021/8110).

6.1.3. Autorització llicència d’obres per a la construcció de tres naus industrials 
sense ús determinat i 89 places d’aparcament (exp. 2021/7312).
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6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Iniciativa ENER-6-2 (PCE2030), per a la implementació de sistemes de 
telegestió de les instal·lacions de climatització dels equipaments municipals.

*****

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. 2022/39.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/1364, de 29 de juliol, pel qual es va aprovar els cànons corresponents 
al mes de desembre de 2021, dels contractes administratius especials del 
servei de bar del poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, neteja i control 
de les instal·lacions esportives del camp municipal de futbol Industrial, del 
mes de desembre de 2021, per un import total de 2.270 €.

 2022/1467, d’11 d’agost, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de taxa 
del mercat setmanal, corresponent al tercer trimestre de l’any 2022, per un 
import total de 24.704,16 €.

 2022/1652, de 22 de setembre, pel qual es va aprovar l’ús de la pista 
d’atletisme i piscina municipal de Ripollet, a l’entitat Ripollet Unió Atlètica, 
per a la realització de la 1r. Aquatló Infantil. Cessió que està exempta de taxa 
al tractar-se d’una entitat local sense ànim de lucre, tal com queda reflectit 
a l’article 6.1.11. Usos especials instal·lacions esportives de l’Ordenança fiscal 
núm. 19, taxa per la prestació de serveis esportius.

 2022/1705, de 4 d’octubre, pel qual es va aprovar les baixes de rebuts dels 
padrons d’abonaments del poliesportiu municipal per ingrés indegut, per 
un import total de 130,00 €.

 2022/1709, de 4 d’octubre, pel qual es va autoritzar l’ús de la pista 
poliesportiva de grades del poliesportiu municipal de Ripollet, a l’entitat 
Ripollet Unió Atlètica, per a la realització del dinar del 40è Aniversari del 
Club i la cloenda final de temporada. Cessió que està exempta de taxa al 
tractar-se d’una entitat local sense ànim de lucre, tal com queda reflectit a 
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l’article 6.1.11. Usos especials instal·lacions esportives de l’Ordenança fiscal 
núm. 19, taxa per la prestació de serveis esportius.

 2022/1711, de 4 d’octubre, pel qual es va autoritzar els cànons corresponents 
al mes de gener de 2022, dels contractes administratius especials del servei 
de bar del poliesportiu municipal de Ripollet i del bar, neteja i control de les 
instal·lacions esportives del camp municipal de futbol Industrial, del mes de 
gener de 2022, per un import total de 2.270 €.

 2022/1715, de 5 d’octubre, pel qual es va autoritzar l’ús de la pista annexa 
del pavelló municipal d’esports Joan Creus, al Club Boxa Ripollet, per a la 
celebració de Vetllada de Boxa el 16 d’octubre de 2022. Cessió que està 
exempta de taxa al tractar-se d’una entitat local sense ànim de lucre, tal 
com queda reflectit a l’article 6.1.11. Usos especials instal·lacions esportives 
de l’Ordenança fiscal núm. 19, taxa per la prestació de serveis esportius.

 2022/1716, de 5 d’octubre, pel qual es va determinar l’acceptació de la 
subvenció del projecte “Cursa Inclusiva 2022” per un import total de 
1.575,00 euros, a favor de l’Ajuntament de Ripollet, per part de la FEMP 
(Federación Española de Municipios y Provincias) en el marc de la 
convocatòria de Promoción de Programas Deportivos para la reducción de la 
desigualdad en el marco de la Agenda 2030.

 2022/1778, de 18 d’octubre, pel qual es va aprovar el Padró en concepte de 
taxa de l’aparcament El Moli, corresponent al mes de novembre de 2022, per 
un import total de 2.015,00 €.

 2022/1810, de 21 d’octubre, pel qual es va acceptar la subvenció de 
36.000,00 euros atorgats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per a 
l’execució del Pla de treball anual AODL Impuls del talent local, dins l’acció: 
Contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), d’acord 
amb les Bases reguladores del programa i convocatòria per a l’any 2022.

 2022/1814, de 21 d’octubre de 2022, pel qual es va aprovar la tramitació de 
les OFI mes setembre 2022, de 19 d’octubre de 2022, per un import total de 
117.372,54 €.

 2022/1845, de 24 d’octubre, pel qual es va autoritzar l’ús d’un carrer de la 
piscina municipal coberta, per portar a terme els entrenaments de natació 
de la nova secció de triatló, a l’entitat Ripollet Unió Atlètica. Cessió que està 
exempta de taxa al tractar-se d’una entitat local sense ànim de lucre, tal 
com queda reflectit a l’article 6.1.11. Usos especials instal·lacions esportives 
de l’Ordenança fiscal núm. 19, taxa per la prestació de serveis esportius.
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 2022/1856, de 24 d’octubre, pel qual es va aprovar l’alta d’abonament 
familiar piscina com a usuària de la sol·licitant aplicant la reducció de la 
quota del 100 %, segons l’article 7.6 de l’Ordenança fiscal núm. 19.

 2022/1920, de 4 de novembre, pel qual es va determinar l’autorització 
d’ocupació de via publica i infraestructura de l’activitat Nit de Bruixes, 
organitzada per l’entitat Bruixes de Ripollet.

 2022/1925, de 4 de novembre, pel qual es va determinar l’autorització 
d’ocupació de via publica i infraestructura de l’activitat Caminada Ripollet-
Tibidabo-Ripollet, organitzada per l’entitat Centre Excursionista de Ripollet.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagament operacions comptables següents: 
2022.2.00029665.000, 2022.2.00029668.000, 2022.2.00029669.000, 
2022.2.00029673.000, 2022.2.00029674.000, 2022.3.0000826.000, 
2022.3.0000828.000 i 2022.3.0000702.000.

Fets

1. El 25 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va autoritzar i disposar la 
despesa i reconèixer l’obligació per 339,59 euros, a càrrec de la aplicació 
pressupostària 602.342.48000, corresponent a l’exercici 2022, dels imports 
que es relacionen a continuació, perquè algunes AMPA i entitats van rebre 
una bestreta del 50 % de la subvenció, en règim de concurrència competitiva 
2020, per a activitats esportives:

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

 Import atorgat: 6.448,94 €
 Import justificat: 7.128,12 € 
 Import obligació: 3.564,06 €
 Import bestreta: 3.224,47 € 
 Import revocació: 2.884,88 € 
 Import pendent de pagament: 339,59 €

2. El 25 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va reconèixer l’obligació 
per import de 8.876,40 €, corresponent al 20 % restant del total de la 
subvenció, per concessió directa atorgada, a l’entitat Associació 
d’Espectadors Teatre Mercat Vell de Ripollet l’exercici 2021, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 601.334.48001.
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3. El 25 d’octubre de 2022, la Junta de Govern Local, va reconèixer l’obligació, 
per import de 297,00 €, corresponent al 20 % restant, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 601.334.48005, a favor de l’entitat AFOCER, amb NIF 
G58408444.

4. El 24 d’octubre de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va reconèixer l’obligació 
per import de 1.000 €, quantitat corresponent al 100 % de la subvenció, a 
favor de l’entitat Gais Positius, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
305-2314-48004 “Subvenció Gais Positius”, del Pressupost municipal de 
l’exercici 2022.

5. El 24 d’octubre de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va reconèixer l’obligació 
per import de 3.000 €, quantitat corresponent al 100 % de la subvenció, a 
favor de l’Observatori contra l’Homofòbia, que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 305-2314-48002 “Subvenció Observatori Contra 
l’Homofòbia”, del Pressupost municipal de l’exercici 2022.

6. El 27 d’octubre de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va autoritzar la devolució 
al Sr. DADES PROTEGIDES, de la fiança en concepte de neteja de terrenys 
ocupats amb la instal·lació provisional d’un remolc de xurreria ambulant, 
denominat “XURRERIA MONTSE”, durant la Festa Major, del 25 al 29 d’agost 
d’enguany, a la rambla Sant Esteve cantonada carrer Cervantes, per un 
import de 300,00 €, prèvia presentació del justificant d’haver efectuat 
l’ingrés, al número de compte corrent que consta en l’expedient, de 
conformitat amb l’informe que va emetre la Policia Local el 8 d’octubre 
d’enguany.

7. El 27 d’octubre de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va autoritzar la devolució, 
a la Sra. DADES PROTEGIDES, de la fiança en concepte de neteja de terrenys 
ocupats amb la instal·lació provisional d’una xurreria, durant la Festa Major, 
del dia 26 al 29 d’agost de 2022, al parc dels Mestres cantonada carrer Nou, 
per un import de 300,00 €, prèvia presentació del justificant d’haver 
efectuat l’ingrés, al número de compte corrent que consta a l’expedient, de 
conformitat amb l’informe que va emetre la Policia Local el 9 de setembre 
d’enguany.

8. El 24 d’octubre de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va autoritzar la devolució 
de la fiança constituïda prèviament, en concepte de garantia de 90,00 €, al 
senyor DADES PROTEGIDES, amb vehicle autoritzat matrícula DADES 
PROTEGIDES, que va causar baixa com a usuari del domini públic local, 
aparcament públic El Molí, que va fer entrega de la targeta, claus i 
comandament el 27 de juliol de 2022. Igualment aquesta devolució resta 
condicionada al pagament de les taxes corresponents en concepte 
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d’aprofitament del domini públic local aparcament El Molí, des del 3 de juny 
de 2022, data d’inici del pupil·latge, fins la data de finalització.

9. Resten pendents d’aprovació, les operacions comptables següents:

Núm. operació comptable Import Data
2022.2.00029665.000 339,59 € 27 d’octubre de 2022
2022.2.00029668.000 8.876,40 € 27 d’octubre de 2022
2022.2.00029669.000 297,00 € 27 d’octubre de 2022
2022.2.00029673.000 1.000,00 € 27 d’octubre de 2022
2022.2.00029674.000 3.000,00 € 27 d’octubre de 2022
2022.3.0000826.000 300,00 € 10 d’octubre de 2022
2022.3.0000828.000 300,00 € 17 d’octubre de 2022
2022.3.0000702.000 90,00 € 20 d’agost de 2022
Total 14.202,99 €

10. Fetes 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, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
d’Economia, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar les operacions comptables següents:

Núm. operació comptable Import Data
2022.2.00029665.000 339,59 € 27 d’octubre de 2022
2022.2.00029668.000 8.876,40 € 27 d’octubre de 2022
2022.2.00029669.000 297,00 € 27 d’octubre de 2022
2022.2.00029673.000 1.000,00 € 27 d’octubre de 2022
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2022.2.00029674.000 3.000,00 € 27 d’octubre de 2022
2022.3.0000826.000 300,00 € 10 d’octubre de 2022
2022.3.0000828.000 300,00 € 17 d’octubre de 2022
2022.3.0000702.000 90,00 € 20 d’agost de 2022
Total 14.202,99 €

2. Ordenar el pagament, a càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, de les 
operacions comptables dels punts anteriors.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Seguretat i Proximitat:

4.1.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública, amb el servei de 
grua municipal, octubre 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 
d’octubre de 2022, les quals han estat abonades, mitjançant pagament 
efectiu i amb targeta de crèdit, respectivament.

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

Fonaments de dret

1. Reglament general de circulació.

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

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

El 2 de novembre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i es dóna per 
reproduït literalment.
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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 d’octubre 
de 2022, detallades a continuació:

Taxa Matrícula Data Autoliquidació Titular Import/€
783/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256683 DADES PROTEGIDES 130,00
791/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256684 DADES PROTEGIDES 130,00
792/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256685 DADES PROTEGIDES 200,00
793/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256686 DADES PROTEGIDES 130,00
796/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256687 DADES PROTEGIDES 200,00
772/22 DADES PROTEGIDES 03/10/22 2256688 DADES PROTEGIDES 128,00
797/22 DADES PROTEGIDES 03/10/22 2256689 DADES PROTEGIDES 130,00
798/22 DADES PROTEGIDES 03/10/22 2256690 DADES PROTEGIDES 140,00
802/22 DADES PROTEGIDES 06/10/22 2256700 DADES PROTEGIDES 90,00
806/22 DADES PROTEGIDES 06/10/22 2256701 DADES PROTEGIDES 109,00
816/22 DADES PROTEGIDES 09/10/22 2256702 DADES PROTEGIDES 90,00
818/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256704 DADES PROTEGIDES 90,00
820/22 DADES PROTEGIDES 09/10/22 2256703 DADES PROTEGIDES 90,00
66/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256716 DADES PROTEGIDES 40,00
67/22 DADES PROTEGIDES 15/10/22 2256737 DADES PROTEGIDES 100,00
836/22 DADES PROTEGIDES 15/10/22 2256738 DADES PROTEGIDES 90,00
837/22 DADES PROTEGIDES 15/10/22 2256739 DADES PROTEGIDES 130,00
838/22 DADES PROTEGIDES 15/10/22 2256740 DADES PROTEGIDES 90,00
841/22 DADES PROTEGIDES 15/10/22 2256741 DADES PROTEGIDES 90,00
847/22 DADES PROTEGIDES 17/10/22 2256742 DADES PROTEGIDES 109,00
68/22 DADES PROTEGIDES 15/10/22 2256743 DADES PROTEGIDES 40,00
850/22 DADES PROTEGIDES 18/10/22 2256745 DADES PROTEGIDES 90,00
860/22 DADES PROTEGIDES 23/10/22 2256748 DADES PROTEGIDES 90,00
868/22 DADES PROTEGIDES 24/10/22 2256762 DADES PROTEGIDES 223,00
874/22 DADES PROTEGIDES 24/10/22 2256763 DADES PROTEGIDES 90,00
880/22 DADES PROTEGIDES 25/10/22 2256771 DADES PROTEGIDES 90,00
882/22 DADES PROTEGIDES 26/10/22 2256774 DADES PROTEGIDES 140,00
883/22 DADES PROTEGIDES 26/10/22 2256775 DADES PROTEGIDES 90,00
885/22 DADES PROTEGIDES 27/10/22 2256777 DADES PROTEGIDES 90,00
892/22 DADES PROTEGIDES 27/10/22 2256778 DADES PROTEGIDES 90,00
889/22 DADES PROTEGIDES 28/10/22 2256786 DADES PROTEGIDES 90,00
895/22 DADES PROTEGIDES 29/10/22 2256787 DADES PROTEGIDES 90,00
894/22 DADES PROTEGIDES 31/10/22 2256797 DADES PROTEGIDES 128,00
773/22 DADES PROTEGIDES 01/10/22 2256670 DADES PROTEGIDES 90,00
775/22 DADES PROTEGIDES 01/10/22 2256671 DADES PROTEGIDES 90,00
776/22 DADES PROTEGIDES 01/10/22 2256672 DADES PROTEGIDES 90,00
778/22 DADES PROTEGIDES 01/10/22 2256673 DADES PROTEGIDES 90,00
777/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256674 DADES PROTEGIDES 90,00
780/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256675 DADES PROTEGIDES 130,00
781/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256676 DADES PROTEGIDES 130,00
785/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256677 DADES PROTEGIDES 130,00
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786/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256678 DADES PROTEGIDES 200,00
788/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256679 DADES PROTEGIDES 130,00
789/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256680 DADES PROTEGIDES 130,00
790/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256681 DADES PROTEGIDES 130,00
795/22 DADES PROTEGIDES 02/10/22 2256682 DADES PROTEGIDES 130,00
784/22 DADES PROTEGIDES 03/10/22 2256691 DADES PROTEGIDES 130,00
794/22 DADES PROTEGIDES 03/10/22 2256692 DADES PROTEGIDES 130,00
799/22 DADES PROTEGIDES 04/10/22 2256693 DADES PROTEGIDES 90,00
801/22 DADES PROTEGIDES 04/10/22 2256694 DADES PROTEGIDES 90,00
782/22 DADES PROTEGIDES 04/10/22 2256695 DADES PROTEGIDES 168,00
803/22 DADES PROTEGIDES 05/10/22 2256696 DADES PROTEGIDES 90,00
804/22 DADES PROTEGIDES 05/10/22 2256697 DADES PROTEGIDES 90,00
805/22 DADES PROTEGIDES 05/10/22 2256698 DADES PROTEGIDES 90,00
807/22 DADES PROTEGIDES 06/10/22 2256699 DADES PROTEGIDES 90,00
808/22 DADES PROTEGIDES 07/10/22 2256705 DADES PROTEGIDES 109,00
809/22 DADES PROTEGIDES 09/10/22 2256706 DADES PROTEGIDES 109,00
810/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256707 DADES PROTEGIDES 130,00
811/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256708 DADES PROTEGIDES 130,00
812/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256709 DADES PROTEGIDES 90,00
813/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256710 DADES PROTEGIDES 90,00
814/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256711 DADES PROTEGIDES 90,00
815/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256712 DADES PROTEGIDES 90,00
817/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256713 DADES PROTEGIDES 90,00
819/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256714 DADES PROTEGIDES 90,00
821/22 DADES PROTEGIDES 08/10/22 2256715 DADES PROTEGIDES 90,00
824/22 DADES PROTEGIDES 10/10/22 2256717 DADES PROTEGIDES 90,00
823/22 DADES PROTEGIDES 11/10/22 2256719 DADES PROTEGIDES 90,00
827/22 DADES PROTEGIDES 11/10/22 2256720 DADES PROTEGIDES 90,00
828/22 DADES PROTEGIDES 12/10/22 2256721 DADES PROTEGIDES 130,00
829/22 DADES PROTEGIDES 12/10/22 2256722 DADES PROTEGIDES 130,00
830/22 DADES PROTEGIDES 13/10/22 2256724 DADES PROTEGIDES 200,00
832/22 DADES PROTEGIDES 13/10/22 2256725 DADES PROTEGIDES 130,00
834/22 DADES PROTEGIDES 13/10/22 2256726 DADES PROTEGIDES 90,00
840/22 DADES PROTEGIDES 16/10/22 2256730 DADES PROTEGIDES 90,00
846/22 DADES PROTEGIDES 16/10/22 2256731 DADES PROTEGIDES 130,00
845/22 DADES PROTEGIDES 16/10/22 2256732 DADES PROTEGIDES 130,00
842/22 DADES PROTEGIDES 15/10/22 2256733 DADES PROTEGIDES 90,00
843/22 DADES PROTEGIDES 15/10/22 2256734 DADES PROTEGIDES 90,00
835/22 DADES PROTEGIDES 14/10/22 2256735 DADES PROTEGIDES 90,00
833/22 DADES PROTEGIDES 14/10/22 2256736 DADES PROTEGIDES 163,00
849/22 DADES PROTEGIDES 17/10/22 2256744 DADES PROTEGIDES 90,00
851/22 DADES PROTEGIDES 19/10/22 2256746 DADES PROTEGIDES 90,00
852/22 DADES PROTEGIDES 19/10/22 2256747 DADES PROTEGIDES 90,00
854/22 DADES PROTEGIDES 21/10/22 2256749 DADES PROTEGIDES 90,00
856/22 DADES PROTEGIDES 22/10/22 2256750 DADES PROTEGIDES 130,00
857/22 DADES PROTEGIDES 22/10/22 2256751 DADES PROTEGIDES 90,00
859/22 DADES PROTEGIDES 22/10/22 2256752 DADES PROTEGIDES 90,00
861/22 DADES PROTEGIDES 22/10/22 2256753 DADES PROTEGIDES 90,00
862/22 DADES PROTEGIDES 22/10/22 2256754 DADES PROTEGIDES 140,00
865/22 DADES PROTEGIDES 22/10/22 2256755 DADES PROTEGIDES 90,00
866/22 DADES PROTEGIDES 22/10/22 2256756 DADES PROTEGIDES 90,00
867/22 DADES PROTEGIDES 22/10/22 2256757 DADES PROTEGIDES 90,00
858/22 DADES PROTEGIDES 23/10/22 2256758 DADES PROTEGIDES 90,00
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863/22 DADES PROTEGIDES 23/10/22 2256759 DADES PROTEGIDES 90,00
864/22 DADES PROTEGIDES 23/10/22 2256760 DADES PROTEGIDES 90,00
855/22 DADES PROTEGIDES 24/10/22 2256764 DADES PROTEGIDES 168,00
871/22 DADES PROTEGIDES 24/10/22 2256665 DADES PROTEGIDES 90,00
873/22 DADES PROTEGIDES 24/10/22 2256766 DADES PROTEGIDES 90,00
876/22 DADES PROTEGIDES 24/10/22 2256767 DADES PROTEGIDES 90,00
877/22 DADES PROTEGIDES 24/10/22 2256768 DADES PROTEGIDES 90,00
878/22 DADES PROTEGIDES 24/10/22 2256769 DADES PROTEGIDES 90,00
870/22 DADES PROTEGIDES 25/10/22 2256772 DADES PROTEGIDES 109,00
884/22 DADES PROTEGIDES 26/10/22 2256776 DADES PROTEGIDES 90,00
886/22 DADES PROTEGIDES 27/10/22 2256779 DADES PROTEGIDES 90,00
887/22 DADES PROTEGIDES 27/10/22 2256780 DADES PROTEGIDES 90,00
888/22 DADES PROTEGIDES 27/10/22 2256781 DADES PROTEGIDES 90,00
890/22 DADES PROTEGIDES 27/10/22 2256782 DADES PROTEGIDES 90,00
891/22 DADES PROTEGIDES 27/10/22 2256783 DADES PROTEGIDES 90,00
893/22 DADES PROTEGIDES 27/10/22 2256784 DADES PROTEGIDES 90,00
869/22 DADES PROTEGIDES 28/10/22 2256788 DADES PROTEGIDES 225,00
879/22 DADES PROTEGIDES 29/10/22 2256789 DADES PROTEGIDES 147,00
896/22 DADES PROTEGIDES 29/10/22 2256790 DADES PROTEGIDES 140,00
897/22 DADES PROTEGIDES 29/10/22 2256791 DADES PROTEGIDES 90,00
898/22 DADES PROTEGIDES 29/10/22 2256792 DADES PROTEGIDES 90,00
899/22 DADES PROTEGIDES 29/10/22 2256793 DADES PROTEGIDES 90,00
900/22 DADES PROTEGIDES 30/10/22 2256794 DADES PROTEGIDES 130,00
901/22 DADES PROTEGIDES 30/10/22 2256795 DADES PROTEGIDES 130,00
902/22 DADES PROTEGIDES 31/10/22 2256796 DADES PROTEGIDES 130,00
911/22 DADES PROTEGIDES 31/10/22 2256798 DADES PROTEGIDES 130,00

Total 13.115,00 

4.1.2. Modificació sentit de circulació del carrer Uralita.

Fets

1. El 9 de novembre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre 
informe, del qual es desprèn  que, a causa dels accidents de circulació amb 
ferits, algun d’aquests greus, ocorreguts a la cruïlla formada pel carrer Uralita 
i N-150, seria convenient deixar el carrer Uralita amb un sol sentit de la 
marxa, direcció a la N-150, i prohibir l’accés de vehicles a aquest primer 
carrer des de aquesta última via.

2. Per poder portar a terme aquesta modificació dels sentits de marxa del carrer 
Uralita, s’hauria de modificar la senyalització existent.

Fonaments de dret

1. Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, estableix en 
el seu títol I, capítol 5 i article 14:
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“1. La instal·lació de mobiliari urbà en zones de vianants i altres espais d’us 
públic haurà de fer-se de forma que no dificulti, obstaculitzi o faci 
perillosa la lliure circulació de vianants o de vehicles. En els supòsits en 
que no sigui instal·lat directament per l’administració municipal, serà 
requisit imprescindible l’obtenció del permís o llicencia corresponent.

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

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

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

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

ACORDS

1. Instal·lar 2 senyals verticals de circulació model R-101 (prohibició d’entrada), 
una a cada costat de la via, col·locades al carrer Uralita, cantonada amb la N-
150.

Un (1) senyal vertical de circulació de detenció obligatòria o STOP (model R-2), 
col·locada al costat dret segons el sentit de la marxa, de forma prèvia a la línia 
de detenció existent amb anterioritat a la fase semafòrica, que regula la 
circulació de vehicles d’aquesta cruïlla.

Aquesta línia de detenció hauria de ser perllongada de tal forma que arribés d’una 
vorada a l’altra i, de forma prèvia a aquesta última, col·locar la senyalització 
horitzontal d’STOP al paviment, tal com indica l’informe tècnic que va emetre 
l’inspector cap de la Policia Local.

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

3. Notificar aquest acord a la Brigada Municipal d’Obres.
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4.1.3. Modificació senyalització viària i passos de vianants als carrers 
Barberà del Vallès, 11-13 i Pizarro, 45.

Fets

El 9 de novembre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe, 
del qual es desprèn que, amb l’objectiu de reforçar la seguretat dels vianants a 
l’hora de creuar pels passos elevats habilitats als carrers Barberà del Vallès, 11-
13 i Pizarro, 45, seria convenient canviar i reforçar la senyalització en aquests 
dos punts de la xarxa viària municipal.

Fonaments de dret

1. Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, estableix en 
el seu títol I, capítol 5 i article 14:

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Al carrer Barberà del Vallès, 11-13, s’haurà de col·locar la senyalització 
horitzontal, ambdós costats de la via, consistent en una marca viària en forma 
de línia longitudinal continua de color groc paral·lela al voral de la via, i de forma 
prèvia al pas de vianants elevat, existent en aquest lloc segons el sentit de la 
marxa, fins als contenidors de recollida d’escombraries domiciliàries.
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Que per reforçar aquesta marca viària, s’haurà de col·locar sobre aquesta primera 
dos (2) topalls homologats fixos, verticals i retràctils de PVC o similar, a una 
distància equidistant entre aquests que, no permeti l’estacionament de cap 
vehicle tipus turisme.

2. Al carrer Pizarro, 45, d’igual manera que l’exposat al paràgraf anterior, en 
aquest punt viari s’haurà de col·locar també ambdós costats una línia 
longitudinal continua de color groc paral·lela al voral de la via, de forma 
immediatament posterior al pas de vianants elevat existent en aquest lloc, 
segons el sentit de la marxa, reforçant aquesta senyalització horitzontal 
mitjançant la col·locació de dos (2) topalls homologats fixos, verticals i retràctils 
de PVC o similar.

Per evitar confondre als usuaris de la via, seria convenient eliminar el pas de 
vianants no elevat que, es troba contigu al pas de vianants elevat.

Al dos punts viaris referenciats es restituiran els vorals i la vorada, per tal 
d’anul·lar les rampes d’accés a minusvàlids que, no es fan servir ni tenen raó de 
ser en l’actualitat.

Per deteriorament de la senyalització existent a l’actualitat, s’haurà de tornar a 
pintar l’estacionament reservat per a minusvàlids del carrer Pizarro, 45, tal com 
s’indica en l’informe i croquis policial.

3. La instal·lació de la pintura vial i les pilones, serà executada per la Brigada 
Municipal d’Obres en coordinació amb la Policia Local.

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

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

5.1. Esports:

5.1.1. Aprovació definitiva de la justificació subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA COL·LEGI SAN JUAN DE LA 
CRUZ, per a activitats esportives.

Fets

1. El 25 de maig de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar provisionalment 
la justificació de la subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, 
a l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz, per a activitats esportives.
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2. El 30 de maig de 2022, l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz, inclosa 
en el procediment de revocació parcial, va ser notificada de l’aprovació 
provisional, atorgant-li un termini de 10 dies per efectuar al·legacions o 
aportar els documents que estimi oportuns en relació a aquesta aprovació. 
El contingut de l’acord provisional notificat és el que es transcriu a 
continuació:

“6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Esports:

6.1.3. Aprovació provisional justificació subvenció 2020, en règim de 
concurrència competitiva, a l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz, 
per a activitats esportives.

Fets

1. El 22 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local, va aprovar una 
subvenció en règim de concurrència competitiva, per un import total de 
3.278,74 € (aplicació pressupostària 602.342.48000), a favor de 
l’entitat AMPA COL·LEGI SAN JUAN DE LA CRUZ, per tal de finançar 
PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR 
ORGANITZAT I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

2. Tal com recull la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a activitats esportives 2020, aprovada per Junta de 
Govern local, de 30 de setembre de 2020, el pagament de les 
subvencions s’efectuarà contra la presentació de la justificació del 
PROGRAMA o activitat subvencionada. Com a mesura especial 
emmarcada en el Pla de xoc per la situació de pandèmia de la COVID-19, 
s’acordà realitzar una bestreta del 50 % de la subvenció.

3. El 27 de març de 2021, l’entitat va presentar mitjançant la instància amb 
número de registre d’entrada 2021/4430, documentació justificativa de 
despeses.

4. El 12, 13, 15, 19, 21 d’abril i 25 de maig de 2021, es reuneix la Comissió 
encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada 
per totes les entitats.
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5. Una vegada revisada la documentació presentada per l’entitat en el 
moment de la justificació, es considera que les factures i justificants 
presentats que acompleixen amb els conceptes subvencionables sumen 
un total de 1.831,60 €, segons la relació que consta en l’expedient 
administratiu. Igualment la despesa és adequada a la finalitat de la 
subvenció atorgada.

6. El 19 de novembre de 2021, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa, mitjançant instància amb núm. de registre 
d’entrada 19671.

7. En la memòria justificativa l’entitat explica que durant l’any 2020, 
només van poder realitzar activitat als mesos de gener i febrer per les 
restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19 i que, durant els 
mesos finals de l’any, van realitzar activitats de cloenda del programa 
d’esport escolar i de promoció per intentar tirar endavant de nou el 
programa en un any tan complicat. D’aquesta manera queden justificats 
els conceptes de les despeses presentades.

8. Una vegada revisada la documentació complementària rectificativa i 
tenint en compte les observacions del Departament d’Intervenció, es 
constata que existeixen algunes diferències respecte a la documentació 
valorada per la comissió i es corregeixen i/o actualitzen alguns aspectes:

 Tal com s’estableix a l’apartat “Regulació dels criteris de sol·licitud 
de subvencions” de la convocatòria (art. 22.3 LGS), l’import 
subvencionable no ha de superar el 50 % del cost de l’activitat. Per 
tant, l’import atorgat subvencionable passa a ser: 915,80 €.

 El balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat.
 Queda degudament acreditat el compliment de les obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social amb la presentació dels certificats 
corresponents.

9. Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 1.639,37 €, en concepte de 
bestreta de la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import 
màxim a atorgar passa a ser de 915,80 €, s’informa favorablement sobre:

 L’aprovació de la justificació realitzada, per import de 1.831,60 €.
 L’aprovació de la revocació de la part de la subvenció atorgada i no 

justificada, per import de 2.362,94 €.
 La incoació d’un expedient de reintegrament de l’import percebut i 

no justificat: 723,57 €.
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Fonament de dret

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

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

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

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

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

6. Les Bases específiques de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, de l’Ajuntament de Ripollet i els seus organismes 
autònoms, aprovades en sessió plenària de 27 de desembre de 2018. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat BOPB de 7 de 
gener de 2019.

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

ACORDS

1. Acceptar la justificació de despeses, per import de 1.831,60 €, presentades 
per l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz, amb NIF G65178964, per al 
programa que es desglossa a continuació:
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PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR 
ORGANITZAT I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET:

 Import atorgat: 3.278,74 €
 Import justificat: 1.831,60 €
 Import obligació: 915,80 €
 Import bestreta: 1.639,37 €
 Import pendent de pagament: 0 €

2. Incoar expedient de revocació parcial i de reintegrament dels imports 
concedits que no s’han justificat correctament, segons el detall següent:

Nom entitat: AMPA Col·legi San Juan de la Cruz
NIF: G65178964
Programa: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT 
I PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Import a revocar: 2.362,94 €
Incompliment que motiva revocació: art. 22.3 LGS
Import a reintegrar: 723,57 €

3. Concedir a l’entitat beneficiària, inclosa en el procediment de revocació 
parcial, un termini de 10 dies per efectuar al·legacions o aportar els 
documents que estimi oportuns.

4. Notificar aquest acord a l’entitat AMPA Col·legi San Juan de la Cruz i donar 
compte als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.”

3. Una vegada transcorregut el termini atorgat, a l’entitat AMPA Col·legi San 
Juan de la Cruz, sense que la mateixa hagi presentat ni al·legacions ni hagi 
aportat documents.

Fonaments de dret

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

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

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

4. Les Bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet (BGS), 
aprovades en sessió plenària de 26 de juliol de 2018. L’edicte de la seva 
aprovació definitiva va ser publicat al BOPB, de 27 de setembre de 2018.
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5. El Pla estratègic de subvencions 2019-2021 (PLA). El Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament, aprovat en sessió plenària de 27 de desembre 
de 2018 i, es va publicar l’edicte al BOPB de 4 de gener de 2019.

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

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

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Esports, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovació definitiva de la justificació de despeses, per import de 1.831,60 €, 
presentades per l’entitat AMPA COL·LEGI SAN JUAN DE LA CRUZ amb NIF 
G65178964, per al programa que es desglossa a continuació:

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

 Import atorgat: 3.278,74 €
 Import justificat: 1.831,60 €
 Import obligació: 915,80 €
 Import bestreta: 1.639,37 €
 Import pendent de pagament: 0 €

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

Nom entitat: AMPA COL·LEGI SAN JUAN DE LA CRUZ
NIF: G65178964
Programa: PARTICIPACIÓ A L’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Import a revocar: 2.362,94 €
Incompliment que motiva revocació: Art. 22.3 LGS
Import a reintegrar: 723,57 €
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3. Aprovar la liquidació del reintegrament dels imports concedits que no s’han 
justificat correctament, segons el detall següent:

Nom entitat: AMPA Col·legi San Juan de la Cruz
NIF: G65178964
Programa: PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I 
PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Import a revocar: 2.362,94 €
Incompliment que motiva revocació: art. 22.3 LGS
Import a reintegrar: 723,57 €

4. Comunicar aquest acord als departament d’Intervenció i Tresoreria.

5. Notificar aquest acord a l’entitat AMPA COL·LEGI SAN JUAN DE LA CRUZ.

6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

6.1. Urbanisme:

6.1.1. Baixa gual (exp. 2021/8236).

Fets

1. El 8 de novembre de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES, va presentar al 
Registre general de l’Ajuntament, entrada núm.18695, instància per baixa de 
gual en el local del carrer DADES PROTEGIDES, expedient amb referència 
interna 2021/8236.

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

3. El 17 de gener de 2022, d’acord amb la inspecció realitzada, “No s’observa 
cap gual i cap placa de gual”.

4. El 9 de novembre de 2022, els Serveis tècnics municipals, van emetre 
informe favorable, en el que fan constar que:

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

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

Codi Segur de Validació 0638cef753ad49908333f63cfed9e19c001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

22
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 
10/2016) les competències per a la gestió de reserves d’estacionament 
recau sobre l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
per tant es proposa notificar el present informe a dit organisme, tenint 
en compte que l’aprofitament especial de la via pública i l’ús efectiu del 
gual s’ha pogut efectuar fins el 11/12/2021.”.

Fonament de dret

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

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

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

Per tot el que s'ha exposat abans, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents

ACORDS

1. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves, amb efectes 11 de 
desembre de 2021, el gual del carrer Jacint Verdaguer, 28, que consta a nom del 
senyor DADES PROTEGIDES, d’acord amb la sol·licitud presentada i l’informe 
emès pels Serveis tècnics.

2. Comunicar aquest acord a la persona interessada i l’Organisme de Gestió 
Tributària, als efectes d’actualització del Padró municipal de guals i reserves, ja 
que l’ús efectiu del gual va finalitzar l’11 de desembre de 2021.

6.1.2. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació d’un magatzem a la 
planta soterrani -1 (exp. 2021/8110).

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

ACORDS

1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als 
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, 
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb 
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia 
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada 
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars 
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència 
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza 
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau, 
s’haurà de sol·licitar per separat:

A la mercantil BARROS NAVINES, SA, llicència urbanística per a l’ampliació d’un 
magatzem a la planta soterrani -1, a l’edifici de la rambla Sant Jordi, 50, amb 
ref. cadastral 0044203DF3904C0001SB.

Consta en l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 150,00 €.

2. Aprovar les liquidacions següents, a la mercantil BARROS NAVINES, SL, en 
concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

L’OF 21, art. 6.1.a, taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat .................................................................................169,45 €

3. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és d’UN 
ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de recepció 
de la notificació d’aquest acord. Aquesta llicència caducarà, si en finir qualsevol 
dels terminis fixats en aquest punt dispositiu o de les pròrrogues corresponents, 
no s’han començat o acabat les obres.

Les obres es consideraran iniciades quan concorrin els requisits següents:

a) Que hagi estat comunicada prèviament la seva iniciació a l’Administració.
b) Que hagi iniciat la realització dels treballs i que existeixi una relació funcional 

entre l’obra executada i l’obra projectada objecte de la llicència.

En aquest supòsit, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda 
i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels 
casos en què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici 
que un cop caducada la llicència, l’òrgan competent l’ha de declarar i ha d’acordar 
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l’arxiu de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones amb audiència 
prèvia de l’interessat, segons el que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

En tot cas s’ha d’advertir l’interessat que la manca de declaració de caducitat de 
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés 
d’execució de les obres a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis 
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats 
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres realitzades fora dels 
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

4. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicència, pot comportar la 
tramitació de qualsevol alteració cadastral.

5. Notificar aquest acord a l’interessat, a la Tresoreria municipal i a l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que siguin 
tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

6. Indicar que pel que fa a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres 
segons OF 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per l’interessat 
(7.002,00 €) correspon un import de 278,68 €. Per satisfer aquest import 
s’haurà de procedir a la seva autoliquidació a través del web de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en cas de persones jurídiques i en 
cas de persones físiques, si no tenen mitjans per fer l’autoliquidació pel web, 
demanant l’autoliquidació a les seves oficines (rambla Sant Jordi, 75) aportant la 
notificació d’aquest acord.

6.1.3. Autorització llicència d’obres per a la construcció de tres naus 
industrials sense ús determinat i 89 places d’aparcament (exp. 
2021/7312).

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

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

1. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als 
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, 
sense perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb 
subjecció a les normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia 
de data 3 de març de 2004, així com a la normativa complementària aprovada 
per la Comissió de Govern de 20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars 
que en cada cas es detallen. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest 
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència 
de no complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza 
l’obertura de rases ni modificacions d’elements a la via pública que si escau, 
s’haurà de sol·licitar per separat:

A la mercantil RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, SA, llicència urbanística per 
a la construcció de tres naus industrials sense ús determinat i 89 places 
d’aparcament al carrer Indústria, 44, carrer Milà, 8 i passatge Níquel, 9, amb ref. 
cadastrals 0339811DF3903G0001QH, 0339813DF3903G0001LH i 
0339815DF3903G0001FH.

Consta en l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 2.360,93 €, 
així com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment 
per un import de 33.087,00 €.

2. Aprovar les liquidacions següents a la mercantil RENTA CORPORACIÓN REAL 
ESTATE, SA, en concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:

 OF, 21, art. 6.1.a taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat....................................................................129.520,82 €

 OF 6, art. 6 GI T1a b), taxa ocupació via pública amb tanca obligatòria de 
protecció de les obres en una sortida sobre la voravia d’1m. en tota la 
longitud de façana, segons croquis normatiu  (220,58m x 7 
dies)......................................................................................................463,22 €

 OF 21, art. 6.1.g, taxa connexió clavegueram nou habitatge.
Connexió clavegueram general.............................................................40,80 €

3. Condicionar l’eficàcia de la llicència a que, prèviament a l’inici de les obres, 
l’interessat haurà d’aportar al Registre general de l’Ajuntament, o a través de 
qualsevol dels mitjans alternatius, la documentació següent:

 La inscripció registral en favor de l’Ajuntament de Ripollet, de la cessió dels 
terrenys qualificats per la Modificació del Pla general metropolità, en la zona 
industrial del marge esquerre del riu Ripoll com a vials (clau 5) de superfície 
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41,17 m2, i dels terrenys qualificats com a zona de transformació d’ús (clau 
17-5) de superfície 1136,86 m2, segons escrit de compromís de cessió 
presentat el 25 d’abril de 2022, lliure de càrregues i gravàmens.

 Projecte executiu que haurà de recollir i incorporar tota la documentació 
tècnica, que la part interessada ha presentat durant la tramitació d’aquest 
expedient per requeriment del tècnic municipal, concretament la presentada 
en data 25 d’abril de 2022, i que haurà d’estar visat obligatòriament. Així 
mateix s’haurà de presentar el certificat tècnic acreditatiu de que aquest 
projecte executiu incorpora la documentació tècnica presentada en la data 
esmentada anteriorment, conjuntament amb el full de responsabilitat del 
contractista.

4. Acceptar la cessió oferta lliure de càrregues, gravàmens i ocupants.

5. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és d’UN 
ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de recepció 
de la notificació d’aquest acord. Aquesta llicència caducarà si en finir qualsevol 
dels terminis fixats en aquest punt dispositiu o de les pròrrogues corresponents 
no s’han començat o acabat les obres.

Les obres es consideraran iniciades quan concorrin els requisits següents:

a) Que hagi estat comunicada prèviament la seva iniciació a l’Administració.
b) Que hagi iniciat la realització dels treballs i que existeixi una relació funcional 

entre l’obra executada i l’obra projectada objecte de la llicència.

En aquest supòsit, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda 
i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels 
casos en què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici 
que un cop caducada la llicència, l’òrgan competent l’ha de declarar i ha d’acordar 
l’arxiu de les actuacions, d’ofici o a instància de terceres persones amb audiència 
prèvia de l’interessat, segons el que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

En tot cas s’ha d’advertir l’interessat que la manca de declaració de caducitat de 
la llicència urbanística no faculta les persones que intervenen en el procés 
d’execució de les obres a iniciar-les o prosseguir-les més enllà dels terminis 
habilitats per la llicència ni, en conseqüència, les eximeix de les responsabilitats 
administratives que es puguin derivar de l’execució d’obres realitzades fora dels 
terminis esmentats d’acord amb allò que disposa l’article 38 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística.

6. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicència, pot comportar la 
tramitació de qualsevol alteració cadastral.
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7. Notificar aquest acord a l’interessat, a la Tresoreria municipal i a l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que siguin 
tramitades les liquidacions corresponents segons annex I.

8. Indicar que pel que fa a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres 
segons OF 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per l’interessat 
(5.352.099,87 €), correspon un import de 213.013,57 €. Per satisfer aquest 
import s’haurà de procedir a la seva autoliquidació a través del web de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en cas de persones 
jurídiques i en cas de persones físiques, si no tenen mitjans per fer 
l’autoliquidació pel web, demanant l’autoliquidació a les seves oficines (rambla 
Sant Jordi, 75) aportant la notificació d’aquest acord.

6.2. Serveis Municipals i Municipalització:

6.2.1. Iniciativa ENER-6-2 (PCE2030), per a la implementació de sistemes 
de telegestió de les instal·lacions de climatització dels equipaments 
municipals.

Fets

1. El 28 de juny de 2022, el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), publicat al BOPB de 15 de setembre de 2022, va aprovar la 
primera convocatòria de la subvenció en espècie per a la implementació de 
sistemes de telegestió, per a edificis i equipaments municipals situats a 
l'àrea metropolitana.

2. Dins dels recursos de tipus econòmic, l’AMB ofereix l’atorgament d’ajuts 
econòmics, tècnics i materials que es concedeixen pel procediment de 
concurrència competitiva.

3. El 26 d’octubre de 2022, l’enginyer municipal, va emetre informe tècnic, que 
consta en l’expedient administratiu, i que és del següent tenor literal:

<<1. La proposta per part de l’AMB no implica cap cost per l’Ajuntament de 
Ripollet a nivell d’instal·lació dels equips de telegestió, ni cost a nivell de 
gestió energètica durant els 2 anys que s’inclouen de manteniment en 
aquest concepte. Un cop finalitzat aquest període, serà responsabilitat 
de l’Ajuntament de Ripollet aquesta gestió energètica.

2. Es proposa aprovar la proposta de subvenció per part de l’AMB de serveis 
energètics per la implementació de sistemes de telegestió de les 
instal·lacions de climatització dels equipaments municipals segons el 
Model Metropolità de Telegestió, així com cedir aquesta gestió 
energètica a l’AMB durant 2 anys.>>.
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Fonaments de dret

1. Reial decret llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la 
recuperació econòmica i l’ocupació.

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

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

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada de Serveis Municipals i 
Municipalització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Concórrer a la convocatòria de la subvenció impulsada per l’AMB (iniciativa 
emmarcada dins la línia 6 del PCE2030, acció ENER-6-2), per a la 
implementació de sistemes de telegestió de les instal·lacions de climatització 
dels equipaments municipals, segons el model metropolità de telegestió.

2. Adquirir el compromís de cedir a l’AMB, la gestió energètica de la instal·lació 
de la climatització dels edificis, per garantir les condicions de confort ambiental 
segons la normativa vigent a diversos edificis municipals de Ripollet durant dos 
anys, en cas que s’aprovi la subvenció per part l’AMB.

3. Notificar aquest acord a totes les persones interessades en l’expedient, amb 
indicació dels recursos que siguin procedents.

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

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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