
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 2022/36
Caràcter: ordinària
Data: 18 d'octubre de 2022
Horari: 10.20 a 10.30 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

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

Altres assistents:

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

Desenvolupament de la sessió:

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

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

Codi Segur de Validació d0c879aae15c4e7080a1cb61b080f5b6001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

09
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagaments operacions comptables següents: 
2022.3.0000580.000, 2022.3.0000583.000, 2022.2.00026199.000, 
2022.3.0000803.000, 2022.2.00026735.000, 2022.2.00026758.000, 
2022.2.0000503R, 2022.2.00027632.000, 2022.2.00027634.000.

3.1.2. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis 
d’informació i atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI de Ripollet, de la Regidoria 
de Feminisme de l’Ajuntament de Ripollet.

3.1.3. Devolució de garantia definitiva del contracte de lot 1 dels serveis de 
distribució de la Revista municipal de Ripollet, a Distpublic Servicios de 
Publicidad, SL, corresponent a la licitació dels serveis d’impressió i distribució de 
la Revista municipal.

3.1.4. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte mixt de subministrament i instal·lació i servei de manteniment de 7 
càmeres de vigilància al municipi de Ripollet (2 a la cruïlla de la carretera de 
Santiga amb el carrer Magallanes; 1 a cadascuna de les parades de bus existents 
a la rambla de Sant Jordi, 122, 7 i 86, al carrer Sant Jaume, 1, i a la carretera de 
Barcelona, 254).

3.1.5. Segona pròrroga i modificació del contracte administratiu de serveis 
d’intervenció socioeducativa dins de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Ripollet (exp. 2020/393).

3.1.6. Cànon 2022 explotació de l'aparcament de camions sectors La Granja i 
Martinet.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), per a la realització del Programa Treball i Formació JOVES TUTELATS I 
EX-TUTELATS (SOC-TRFO JOVES), convocatòria per l’any 2022.
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4.2. Empresa i Comerç:

4.2.1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria i Turisme 
del Vallès Occidental i del Barcelonès.

4.2.2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripollet i la Unió 
de Comerciants de Ripollet.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica, per a medicaments (punt 3.2 apartat c.1) de 
l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic 
(exp. 2022/1310).

5.1.2. Justificació despeses caixa fixa habitatge i altres.

5.1.3. Sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a entitat 
col·laboradora, amb la gestió ajuts menjador curs 2022-2023.

5.1.4. Aprovació de la liquidació del Servei local de teleassistència pel període de 
l’1 de maig al 31 d’agost de 2022.

5.2. Educació:

5.2.1. Aprovació bonificacions usuaris Escola de música curs 2022-2023.

5.2.2. Aprovació bonificacions usuaris escoles bressol municipals curs 2022-
2023.

5.3. Seguretat i Proximitat:

5.3.1. Baixa i anul·lació d’autoliquidació de reserva d’estacionament.

5.3.2. Alta contragual al carrer del Parc costat oposat al núm. 5.

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Justificació de la subvenció nominativa a favor de l’entitat Grup Recreatiu, 
Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (en endavant GRESCA) per a l’exercici 2021.
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6.2. Esports:

6.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA IES Lluís Companys).

6.2.2. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA Escola Anselm Clavé).

6.2.3. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA Escola Francesc Escursell).

6.2.4.  Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Esports, de l’any 2021 (Club Patinatge Artístic Ripollet).

6.2.5. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, a 
l’entitat AV Tiana–Pont Vell, per a activitats esportives.

7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar 
entre mitgeres al carrer DADES PROTEGIDES.

7.1.2.  Autorització llicència d’obres per a l’ampliació i creació d’un nou habitatge 
en l’edifici existent al carrer DADES PROTEGIDES.

7.2. Serveis Municipals i Municipalització:

7.2.1. Aprovació de devolucions liquidacions de la venda de roses Sant Jordi 2022 
(exp. 2022/869).

7.2.2. Aprovació de devolucions liquidacions de la venda de roses Sant Jordi 2022 
(exp. 2022/1268).

Urgència:

8. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

8.1. Economia:

8.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte d’obres de la nova instal·lació de refrigeració i ventilació del Pavelló 
Francesc Barneda de Ripollet.
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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. 2022/35, d’11 d’octubre.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentat del Decret d’Alcaldia 2022/1670, de 27 de setembre, pel qual 
s’aprova el Projecte-Memòria per a la realització i desenvolupament de les 
diferents accions del Programa Treball i Formació línia UCRAÏNA, en el marc 
Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per a la 
realització de les actuacions subvencionables de contractació laboral i 
acompanyament que inclou el projecte i, sol·licitud d’una subvenció al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) de 112.501,64 €, per a l’execució de les actuacions 
del Programa de referència, convocatòria 2022.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació ordenació pagaments operacions comptables següents: 
2022.3.0000580.000, 2022.3.0000583.000, 2022.2.00026199.000, 
2022.3.0000803.000, 2022.2.00026735.000, 2022.2.00026758.000, 
2022.2.0000503R, 2022.2.00027632.000, 2022.2.00027634.000.

Fets

1. El 6 de setembre de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar la devolució 
de la fiança que la Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***8077**, va 
constituir a la Tresoreria de l’Ajuntament de Ripollet, el 7 de març de 2022, 
per import de 150,00 €.

2. El 6 de setembre de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar la devolució 
de la fiança que la Sra. DADES PROTEGIDES, NIF ***5015**, va constituir a 
la Tresoreria de l’Ajuntament de Ripollet, el 22 de març de 2022, per import 
de 150,00 €, mitjançant ingrés al número de compte de la que és titular: 
ES******************3560.

3. El 18 d’agost de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va reconèixer l’obligació per 
import de 10.358,65 €, a la mercantil Elecnor Servicios y Proyectos, SAU, que 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària 406.165.63301 “Renovació sistema 
enllumenat públic” del vigent Pressupost municipal.
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4. El 2 d’agost de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va autoritzar a retornar el 
següent dipòsit de fiança: A la Mercantil Rehabilitaciones y Reformas M 
García, SL, representada pel senyor DADES PROTEGIDES, per un import de 
1.819,83 €, dipositada per garantir la correcta reposició del paviment, per les 
obres d’obertura de rasa a la via pública per connexió a la xarxa del 
clavegueram públic al carrer Verge de Montserrat, 94, autoritzades per 
Resolució d’Alcaldia 702/2020, de 12 de juny, expedient 2020/907.

5. El 20 de setembre de 2022, per Junta de Govern Local, es va reconèixer 
l’obligació per import de 16.500 €, quantitat corresponent al 50 % de la 
subvenció i que resta pendent de cobrament, a favor del Grup Recreatiu, 
Educatiu, Social, Alternatiu La Gresca pel projecte esplai diari 2021, que anirà 
a càrrec de l’aplicació pressupostària  301-2312-48004 “Subvenció Gresca 
Projecte Esplai” del Pressupost municipal de l’exercici 2022.

6. El 27 de setembre de 2022, per acord de la Junta de Govern Local, es va 
reconèixer l'obligació a l'entitat CLUB HANDBOL RIPOLLET, amb NIF 
G58099763, a càrrec de l'aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
pressupost de l'Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 3: 389,92 €.

7. El 27 de setembre de 2022, per acord de la Junta de Govern Local, es va 
reconèixer l’obligació a l’entitat ATLÈTIC CLUB R3 RIPOLLET TRIATLÓ, amb 
NIF G01896836, a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del 
vigent pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de: Programa 
3: 557,03 € i Programa 5: 435,11 €.

8. El 21 de setembre de 2022, per Decret d’Alcaldia, es va autoritzar i disposar 
la despesa i reconèixer l’obligació per import de 950 €, a favor de DADES 
PROTEGIDES, NIF ***0631**, a càrrec de la partida 2022.502.920.27000 
del pressupost municipal.

9. El 6 de setembre de 2022, per acord de la Junta de Govern Local, es va 
reconèixer l’obligació per import 27.105,80 euros, a càrrec de la partida 
pressupostària 404-1721-76400 Aportació AMB PSG 3. Pas fluvial sobre riu 
Sec, mitjançant transferència bancària al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A., núm. de compte ES******************2899 (BIC:BBVAESMM).
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10. Resten pendents d’aprovació, les operacions comptables, següents:

Núm. operació comptable Import Data
2022.3.0000580.000 150,00 € 6 de juliol de 2022
2022.3.0000583.000 150,00 € 7 de juliol de 2022
2022.2.00026199.000 10.358,65 € 27 de setembre de 2022
2022.3.0000803.000 1.819,83 € 30 de setembre de 2022
2022.2.00026735.000 16.500 € 30 de setembre de 2022
2022.2.00026758.000 389,92 € 30 de setembre de 2022
2022.2.0000503R 992,14 € 30 de setembre de 2022
2022.2.00027632.000 950,00 € 3 d’octubre de 2022
2022.2.00027634.000 27.105,80 € 3 d’octubre de 2022
Total 58.416,34 €

11. 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. L’article 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’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
2022.3.0000580.000 150,00 € 6 de juliol de 2022
2022.3.0000583.000 150,00 € 7 de juliol de 2022
2022.2.00026199.000 10.358,65 € 27 de setembre de 2022
2022.3.0000803.000 1.819,83 € 30 de setembre de 2022
2022.2.00026735.000 16.500 € 30 de setembre de 2022
2022.2.00026758.000 389,92 € 30 de setembre de 2022
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2022.2.0000503R 992,14 € 30 de setembre de 2022
2022.2.00027632.000 950,00 € 3 d’octubre de  2022
2022.2.00027634.000 27.105,80 € 3 d’octubre de 2022
Total 58.416,34 €

2. Ordenar el pagament amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs de les 
operacions comptables del punts anteriors.

3.1.2. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de 
serveis d’informació i atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI de Ripollet, 
de la Regidoria de Feminisme de l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. El 2 de maig de 2018, la Junta de Govern Local, va  adjudicar el contracte de 
serveis d’informació i atenció a les dones i al col·lectiu LGTBI de Ripollet, a 
favor de l’entitat mercantil AGI, Assistència i Gestió Integral, FP, amb la 
identificació fiscal G60729084. Per l’execució de l’esmentat servei es va 
signar contracte el 17 de maig de 2018, per una durada de dos anys amb la 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, finalitzant el 17 de maig 
de 2022.

2. El 6 de maig de 2022, l’empresa va sol·licitar al Registre de documents de 
l’Ajuntament, la devolució de la garantia definitiva per la quantitat de 
2.900,00 euros, corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació del servei.

3. El 5 de setembre de 2022, la coordinadora de Drets Socials, com a 
responsable del contracte de referència, va emetre informe favorable en 
relació al correcte compliment del contracte per part de l’empresa 
adjudicatària, i en conseqüència informant favorablement a la devolució de 
la garantia sol·licitada. Aquest informe es va incorporar en l’expedient 
administratiu.

Per tot 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, la devolució de la fiança de garantia definitiva dipositada a la 
Tresoreria de l’Ajuntament, per l’entitat mercantil AGI, Assistència i Gestió 
Integral, FP, amb la identificació fiscal G60729084, per import de 2.900,00 
euros, de la licitació del contracte de de serveis d’informació i atenció a les dones 
i al col·lectiu LGTBI de Ripollet.
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2. Notificar aquest acord a l’interessat.

3.1.3. Devolució de garantia definitiva del contracte de lot 1 dels serveis 
de distribució de la Revista municipal de Ripollet, a Distpublic Servicios 
de Publicidad, SL, corresponent a la licitació dels serveis d’impressió i 
distribució de la Revista municipal.

Fets

1. El 6 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local, va aprovar l’adjudicació del 
contracte de lot 1 dels serveis de distribució de la revista municipal de 
Ripollet, a favor de l’empresa Distpublic Servicios de Publicidad, SL, amb NIF 
B60988078 corresponent a la licitació dels serveis d’impressió i distribució 
de la revista municipal. Per l’execució de l’esmentat servei es va signar 
contracte el 13 de juliol de 2017, amb una durada de dos anys i la possibilitat 
de dos pròrrogues d’un any cadascuna.

2. El 22 de juliol de 2022, l’empresa Distpublic Servicios de Publicidad, SL, va 
sol·licitar al Registre de documents de l’Ajuntament, la devolució de la fiança 
de garantia definitiva per la quantitat de 414,50 €, corresponent a l’import 
de garantia definitiva per l’adjudicació del servei.

3. El 9 de setembre de 2022, el coordinador de Comunicació, com a responsable 
del contracte de referència, va emetre informe favorable en relació al 
correcte compliment del contracte per part de l’empresa adjudicatària, i en 
conseqüència informant favorablement a la devolució de la garantia 
sol·licitada. Aquest informe es va incorporar en l’expedient administratiu.

Per tot 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, la devolució de la fiança de garantia definitiva dipositada per 
l’empresa Distpublic Servicios de Publicidad, SL, amb NIF B60988078,  per 
import de 414,50 €, en concepte de garantia definitiva de la licitació del 
contracte de lot 1 dels serveis de distribució de la revista municipal de Ripollet.

2. Notificar aquest acord a l’interessat.
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3.1.4. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte mixt de subministrament i instal·lació i servei de manteniment 
de 7 càmeres de vigilància al municipi de Ripollet (2 a la cruïlla de la 
carretera de Santiga amb el carrer Magallanes; 1 a cadascuna de les 
parades de bus existents a la rambla de Sant Jordi, 122, 7 i 86, al carrer 
Sant Jaume, 1, i a la carretera de Barcelona, 254).

Fets

1. El 12 de setembre de 2022, l’enginyera tècnica i l’inspector cap de la Policia 
Local, van emetre informe conjunt, el qual es va incorporar en l’expedient 
administratiu, justificant la necessitat del subministrament i instal·lació i 
servei de manteniment de 7 càmeres de vigilància al municipi de Ripollet, 
motivada:

a) En el cas de les 2 càmeres a ubicar a la cruïlla de la carretera de Santiga 
amb el carrer Magallanes, per tal de potenciar la seguretat del trànsit 
d’aquesta zona, la fluïdesa de la circulació i la reducció d’accidents.

b) I en el cas de les 5 càmeres a ubicar a les parades de bus de la rambla de 
Sant Jordi, 122, 7 i 86, al carrer Sant Jaume, 1, i a la carretera de 
Barcelona, 254, per tal d’evitar les interrupcions en la fluïdesa de la 
circulació de l’autobús i les dificultats dels usuaris del transport públic 
per accedir.

2. El 12 de setembre de 2022, l’enginyera tècnica i l’inspector cap de la Policia 
Local, van emetre informe amb l’anàlisi de la coherència econòmica i 
pressupostària i la projecció de la inversió, que consta incorporat en 
l’expedient administratiu.

3. L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel 
qual cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 
igualtat de tracte.

4. El Departament de Serveis Econòmics, Contractació, va elaborar el Plec de 
clàusules administratives particulars –PCAP-, mentre que el Plec de 
prescripcions tècniques –PPT–, va estar redactat per l’enginyera tècnica i  
l’inspector cap de la Policia Local, quin tenor i documentació conformen 
l’expedient administratiu de licitació i posterior contracte administratiu, 
donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques.
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5. L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008 
de la Comissió Europea, té la numeració següent:

 32235000-9 Sistema de vigilància en circuit tancat.
 32234000-2 Càmeres de televisió en circuit tancat.

Fonaments de dret

1. En atenció a l’establert a l’art. 18 de la LCSP, el contracte definit té la 
qualificació de contracte mixt per contenir prestacions corresponents al 
contracte de serveis, i prestacions corresponents al contracte de 
subministrament. Atenent els imports calculats de pressupost de licitació i 
valor estimat del contracte, les prestacions relatives al contracte de 
subministraments comporten la major despesa i, per tant, com a prestació 
principal del contracte, esdevé necessària la remissió a les seves normes en 
el procediment de licitació del present contracte.

2. En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor 
estimat dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 
58.170,28 €.

3. En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma 
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions 
previstes.

4. La contractació es tramitarà de forma ordinària, i es durà a terme mitjançant 
procediment obert simplificat sumari previst a l’apartat 6 de l’article 159 
LCSP, i es basarà en el principi de millor relació qualitat preu, mitjançant 
l’adjudicació amb criteris de valoració automàtics, en virtut d’allò que 
estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants LCSP.

5. La disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a 
la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot 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
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ACORDS

1. Aprovar, la necessitat de procedir a la licitació del contracte mixt de 
subministrament i instal·lació i servei de manteniment de 7 càmeres de 
vigilància al municipi de Ripollet, quines prestacions estan genèricament 
enunciades al contingut dels documents Plec de clàusules administratives 
particulars i Plec de prescripcions tècniques, continguts en l’expedient 
administratiu.

2. Aprovar, la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà a les 
aplicacions pressupostàries del vigent pressupost, següents:

 La part corresponent al subministrament, muntatge d'equips i servei de 
manteniment de les 2 càmeres que s’ubicaran a la cruïlla de la carretera de 
Santiga amb carrer de Magallanes, a l’aplicació pressupostària de Policia 
Local següent: “306.130.63300 – Reposició maquinària, instal·lacions i 
utillatge”.

 I la part corresponent al subministrament, muntatge d’equips i servei de 
manteniment de les 5 càmeres que s’ubicaran a les parades de bus existents 
a la rambla de Sant Jordi, 122, 7 i 86, al carrer Sant Jaume, 1, i a la carretera 
de Barcelona, 254, a l’aplicació pressupostària de Mobilitat i transport públic 
següent: “402 133 62600-càmeres de control fotogràfic”.

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

Aplicació 306.130.63300–Reposició maquinària, instal·lacions i utillatge
Exercici Concepte Despesa IVA(21%) Total 
2022 Subministrament i 

instal·lació
16.359,42 € 3.435,47 € 19.794,89 €

2023 Manteniment 414,09 € 86,96 € 501,05 €
2024 Manteniment 414,09 € 86,96 € 501,05 €
2025 Manteniment 414,09 € 86,96 € 501,05 €
2026 Manteniment 414,09 € 86,96 € 501,05 €
Total 18.015,78 € 3.783,31 € 21.799,09 €
Aplicació 402 133 62600–Càmeres de control fotogràfic
Exercici Concepte Despesa IVA(21%) Total 
2022 Subministrament i 

instal·lació
36.013,62 € 7.562,87 € 43.576,49 €

2023 Manteniment 1.035,22 € 217,40 € 1.252,62 €
2024 Manteniment 1.035,22 € 217,40 € 1.252,62 €
2025 Manteniment 1.035,22 € 217,40 € 1.252,62 €
2026 Manteniment 1.035,22 € 217,40 € 1.252,62 €
Total 40.154,50 € 8.432,45 € 48.586,95 €
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El contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la 
seva autorització o realització es subordina al crèdit que, per a cada exercici, 
autoritzi el pressupost de l’ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’art. 
174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març).

4. Aprovar, donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert, d’acord amb la 
documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

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

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

 Titular Suplent
President Francisco Sánchez Sierra, regidor de 

Via Pública
Pilar Castillejo Medina, regidora 
d’Economia

Vocal Helena Muñoz Amorós, secretària DADES PROTEGIDES, TAG 
Serveis Jurídics

Vocal Joan Méndez Martínez, interventor DADES PROTEGIDES, tècnic de 
Serveis Econòmics

Vocal DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Transport i Mobilitat

DADES PROTEGIDES, inspector 
cap de la Policia Local

Secretària DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

DADES PROTEGIDES, tècnica de 
Contractació

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

3.1.5. Segona pròrroga i modificació del contracte administratiu de serveis 
d’intervenció socioeducativa dins de l’àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Ripollet (exp. 2020/393).

Fets

1. El 23 de setembre de 2020, per Resolució de l’Alcaldia 2020/1230, es va 
adjudicar el contracte administratiu de serveis d’intervenció socioeducativa 
dins l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet, a l’entitat mercantil 
INICIATIVES I PROGRAMES, SL, amb NIF B-59545913 (exp. núm. 2020/393).
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2. El 23 d’octubre de 2020, va ser formalitzat el contracte entre l’entitat 
mercantil INICIATIVES I PROGRAMES, SL i l’Ajuntament de Ripollet, per un 
preu 215.343,62 euros, IVA exempt, per un període d’un any a comptar des 
de la formalització del contracte, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un 
any cadascuna.

3. El 7 de setembre de 2021, la Junta de Govern Local, va aprovar la primera 
pròrroga d’un any del contracte de referència, amb una vigència fins el dia 
23 d’octubre de 2022, d’acord amb les condicions previstes als plecs que 
regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el seu dia per 
l’empresa adjudicatària.

4. El 20 de setembre de 2022, la cap de Serveis Socials, va emetre informe 
davant el proper venciment de la primera pròrroga acordada, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu, on manifesta:

a) Que les prestacions objecte del servei contractat s’han executat 
correctament i d’acord amb les condicions previstes als plecs que 
regeixen la referida contractació i l’oferta presentada en el seu dia per 
l’empresa adjudicatària, persistint encara la necessitat d’execució del 
servei, i per tant proposant-se la concessió de la segona pròrroga del 
contracte administratiu de serveis d’intervenció socioeducativa dins 
l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Ripollet a l’entitat mercantil 
INICIATIVES I PROGRAMES, SL.

b) Que, respecte de l’inici de la prestació dels serveis objecte del contracte, 
s’ha produït un augment significatiu del número de persones usuàries 
del casal de joves, en concret de l’espai Kftó, la qual cosa ha posat en 
evidència la necessitat, en benefici de realitzar un bon servei, 
d’augmentar el nombre de 3 hores de dedicació de la figura de l’animador 
sociocultural, resultant un total de 35 hores setmanals, així com la 
contractació d’una figura d’un segon dinamitzador a raó de 20 hores 
setmanals. I en aquest sentit es proposa l’augment del preu inicial en un 
import de 20.915,35 euros, IVA exempt, de conformitat amb el 
pressupost presentat per la mateixa empresa contractista, que figura 
incorporat a l’expedient.

Fonaments de dret

1. L’apartat segon de la part dispositiva del contracte administratiu formalitzat, 
disposa el següent:
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“SEGON. El preu del contracte és de 215.343,62 euros (dos-cents quinze 
mil tres-cents quaranta-tres euros amb seixanta dos cèntims), IVA 
exempt, per l’any de durada del contracte, amb possibilitat de dues 
pròrrogues d’un any cadascuna, que s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
2311.22799 – Contracte atenció col·lectiva infantil i juvenil.”.

2. Pel que fa a la previsió de prorrogar el contracte de referència, el  plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix aquesta contractació, 
estableix, en la seva clàusula sisena, i de conformitat amb les previsions de 
l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP), vigent en el moment d’aprovació de l’inici de la licitació, el 
següent:

“6. Termini del contracte i pròrroga
(Article 29 LCSP)
El termini de durada del contracte és el que s’estableix a continuació. Tots 
aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el 
contracte.
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per 
l’empresa contractista, sempre que sigui preavisada amb, almenys, 2 mesos 
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga 
no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts, i s’haurà de formalitzar 
en el document corresponent.
Termini de durada: UN ANY a comptar des del dia que s’estipuli en el 
contracte.
Possibilitat de pròrrogues: es preveu la possibilitat de celebrar dues 
pròrrogues, d’un any cadascuna.”.

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

“Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la 
prestación.
1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse 

teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características 
de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a 
concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas 
especiales aplicables a determinados contratos.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus 
características permanezcan inalterables durante el período de duración 
de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de 
conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente 
Ley.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria 
para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con 
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dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del 
contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno 
mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos 
cuya duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito 
de las partes.
La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria 
para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de 
resolución establecida en el artículo 198.6 por haberse demorado la 
Administración en el abono del precio más de seis meses.

3. Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte 
del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una 
ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que 
en su caso procedan, resultando aplicables en el caso de los contratos 
administrativos lo previsto en los artículos 192 y siguientes de esta Ley.

4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva 
tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las 
posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este 
artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y 
límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean 
aplicables al ente contratante.
Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se 
podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en el 
párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las 
inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean 
susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del 
contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la 
amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la 
prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser 
justificadas en el expediente de contratación con indicación de las 
inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El 
concepto de coste relevante en la prestación del suministro o servicio 
será objeto de desarrollo reglamentario.
El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte 
conjuntamente con el de la compra del bien a mantener, cuando dicho 
mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad por 
la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de 
duración el de la vida útil del producto adquirido.
Asimismo, podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los 
servicios a las personas un plazo de duración mayor cuando ello fuera 
necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en 
los que el cambio del prestador pudiera repercutir negativamente.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al 
vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato 
que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista 
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como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para 
no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario 
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por 
un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo 
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses 
respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

5. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no 
podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del 
apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, de 
cinco años.

6. Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán 
un plazo de duración limitado, el cual se calculará en función de las obras 
y de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.
Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, 
la duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se 
calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones 
realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un 
rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones 
necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos.
Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán 
tanto las inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la 
concesión.
En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o 
de concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del 
presente apartado, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, 
de:
a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de 

concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la 
explotación de servicio.

b) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que 
comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la 
prestación de servicios sanitarios.

c) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan 
la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de 
servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra 
a).

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser 
ampliados en un 15 por ciento de su duración inicial para restablecer el 
equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas en los 
artículos 270 y 290.
No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de 
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la concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos 
períodos en los que estas deban suspenderse por una causa imputable a 
la Administración concedente o debida a fuerza mayor. Si el 
concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de las obras 
se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que 
haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión.

7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que 
sean complementarios de otros contratos de obras o de suministro 
podrán tener un plazo de vigencia superior al señalado en el apartado 4 
que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato 
principal, salvo en los contratos que comprendan trabajos relacionados 
con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del 
mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del contrato 
complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, 
salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que 
comience la ejecución del correspondiente contrato principal.
Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen 
una relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto 
se considere necesario para la correcta realización de la prestación o 
prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal.

8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 
no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

9. El período de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 
4 y 6 de este artículo será calculado de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 
de marzo, de desindexación de la economía española.”.

4. Relatiu a la modificació dels contractes, la seva regulació es troba recollida 
als articles 203 a 207 de la LCSP i, en particular, les modificacions previstes 
queden recollides a l’article 204, que estableix:

“Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.
1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse 

durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio 
inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se 
hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el 
contenido siguientes:
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, 

precisa e inequívoca.
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de 

modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, 
límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la 
misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda 
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verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de 
seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación 
establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el 
establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el 
contrato.

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal 
que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su 
alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, 
permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el 
cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud 
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.

2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan 
alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se 
entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o 
los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el 
tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del 
contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o 
servicio puntual.”.

5. Els plecs de clàusules administratives particulars d’aquesta contractació 
estableixen, a la seva clàusula 22, el següent:

“22. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos 
i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el 
que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

Modificacions previstes:
a) Augment del número previst de places d’usuaris dels serveis.
b) Modificació dels horaris d’atenció als infants, supeditats a les necessitats 

que es detectin des de Serveis Socials.
c) Les modificacions legislatives o reglamentàries de qualsevol tipus i 

sector (a títol d’exemple sense caràcter limitatiu: sanitari, laboral, de 
capacitació professional) que puguin afectar el servei i comportin la 
necessitat d’adequar la prestació contractual a la normativa vigent.

L’import que suposarà la prestació d’aquest servei en cap cas superarà el límit 
legal establert a l’article 204 de la LCSP i que, en aquest cas, com a màxim, 
tenint de referència el preu base de licitació, ascendeix a 22.720,67 € (vint-
i-dos mil set-cents vint euros amb seixanta-set cèntims d’euro) el còmput 
dels quals, corresponents al 10% previst sobre el preu inicial del contracte, 
ja han estat considerats en el càlcul del valor estimat del contracte, estipulat 
a la clàusula 4 del present PCAP.
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Modificacions NO previstes:
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes a l’art. 
205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. El 
procediment d’aquesta modificació requerirà l’audiència al concessionari i, si 
s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva 
formalització en document administratiu.
En aplicació de la disposició addicional tercera de la Llei 3/2015, de 11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives, s’introdueixen com a 
causes de modificació contractual aquelles que fossin derivades de l’aplicació 
de les mesures d’estabilitat pressupostària motivades per raons d’interès 
públic.”.
Per tant, la modificació proposada quedaria encabida dins el supòsit previst 
a la lletra a) de les modificacions previstes a la clàusula 22 del PCAP, en tant 
que la causa provindria de “l’augment del número previst de places d’usuaris 
dels serveis”, tal com ha quedat justificat a l’informe de necessitat emès per 
la responsable del contracte.
I l’import de l’augment de la despesa generada per aquesta modificació no 
superaria en cap cas el màxim del 10% del preu inicial del contracte, previst 
a la mateixa clàusula 22 del PCAP, i que opera com a límit de la despesa 
estimada per a les modificacions previstes d’aquesta contractació.

6. Estableix l’article 203 de la LCSP, que les modificacions contractuals hauran 
de formalitzar-se, conforme l’establert a l’article 153, en document 
administratiu.

7. La disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a 
la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot 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 la segona pròrroga d’un any del contracte de referència, subscrit el 23 
d’octubre de 2020, entre l’Ajuntament de Ripollet i l’entitat mercantil 
INICIATIVES I PROGRAMES, SL, amb NIF B-59545913, a comptar des del dia 22 
d’octubre de 2022 i fins el dia 23 d’octubre de 2023, d’acord amb les condicions 
previstes als plecs tècnics i administratius que regeixen la referida contractació i 
l’oferta presentada en el seu dia per l’empresa adjudicatària.
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2. Aprovar la modificació del contracte administratiu de serveis d’intervenció 
socioeducativa dins l’àrea de Drets Socials, signat entre l’Ajuntament de Ripollet 
i l’entitat mercantil INICIATIVES I PROGRAMES, SL, el 23 d’octubre de 2020, per 
tal d’adequar-lo a les necessitats detectades des de l’àmbit de Drets Socials, 
segons l’informe redactat per la responsable del contracte, que es dóna per 
reproduït, i la fonamentació jurídica que consta als antecedents.

El cost total d’aquesta modificació és de 20.915,35 €, IVA exempt, i, per tant, no 
supera el màxim del 10 % del preu inicial del contracte previst a la clàusula 22 
del PCAP que regeix aquesta contractació.

Per tant, l’import total de la despesa anual del contracte prorrogat, amb 
l’increment econòmic derivat de la modificació contractual, és de 236.258,97 €, 
IVA exempt.

3. Disposar la despesa per import de 236.258,97 €, IVA exempt, que s’imputarà 
a l’aplicació pressupostària 2311.22799-Contracte atenció col·lectiva infantil i 
juvenil del vigent pressupost, d’acord amb els imports següents:

Exercici 2022. De 24 d’octubre a 31 de desembre: despesa de 44.457,36 €, IVA 
exempt.
Exercici 2023. D'1 de gener a 23 d’octubre: despesa de 191.801,61 €, IVA 
exempt.

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

4. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat, indicant que:

a) Conforme estableix a l’art. 153 de la LCSP, relatiu a la formalització dels 
contractes, les modificacions contractuals hauran de formalitzar-se, en 
document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la 
modificació.

b) Previ a la formalització del contracte abans esmentat i, en compliment de 
l’article 107 de la LCSP, en el termini legalment establert de deu dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, s’haurà de 
dipositar una garantia complementària corresponent al 5 per cent de l’import 
d’adjudicació de la modificació contractual, ascendent a 1.045,77.
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En cas que no es constitueixi l’esmentada garantia en el termini i la forma 
previstos, quedarà sense efecte la referida modificació del contracte i no es 
procedirà a la signatura del corresponent document contractual.

Aquesta garantia podrà presentar-se en qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108 de la LCSP i, el resguard acreditatiu de la qual s’haurà de dipositar a 
la Tresoreria municipal.

3.1.6. Cànon 2022 explotació de l'aparcament de camions sectors La 
Granja i Martinet.

Fets

1. El 27 de setembre de 2022, el senyor DADES PROTEGIDES, en representació 
de la societat Aparcamiento de Camiones de Ripollet, presenta instància amb 
núm. de registre d’entrada 18427.

2. El senyor DADES PROTEGIDES, actuant com a representant de la societat 
Aparcamiento de camiones de Ripollet, SCCL, societat adjudicatària del servei 
d’explotació de l’aparcament de camions als sectors La Granja i Martinet, 
segons acord plenari de 23 de febrer de 2006, presenta model 200 d’impost 
sobre societats de l’exercici 2021, a fi de donar compliment al que disposa el 
punt 9 del Plec de clàusules que regeixen la concessió esmentada.

3. Examinada la documentació presentada a la Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Empresa i Ocupació se’n dedueix un resultat positiu final, de 
data 2021, de 23.432,66 €, abans d’impostos, tenint el mateix import 
presentat en aquest Ajuntament, segons model 200 d’impost sobre societats 
de l’exercici 2021.

4. El punt 9 del Plec de clàusules preveu la revisió del cànon anual d’aquesta 
concessió prenen com a base l’aplicació del 25 % sobre els resultats de 
l’exercici immediatament anterior, que no podrà ser inferior, en cap cas, a la 
quantitat de 6.000 €.

5. En relació amb tot el que s’ha exposat i en aplicació del que estableixen els 
plecs, correspon fixar la quantitat de 6.000 €, com a cànon de l’exercici 
2022.
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Fonaments de dret

Articles 213 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (39/1988, de 28 
de desembre).

El 5 d’octubre de 2022, el tresorer accidental, va emetre informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

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 la liquidació corresponent al cànon 2022, per import de 6.000 €, a 
nom de la societat Aparcamiento de Camiones de Ripollet, SCCL.

2. Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient, amb indicació 
dels recursos que siguin procedents.

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

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

4.1. Ocupació:

4.1.1. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), per a la realització del Programa Treball i Formació JOVES 
TUTELATS I EX-TUTELATS (SOC-TRFO JOVES), convocatòria per l’any 2022.

Fets

1. El 23 de setembre de 2022, per Decret de l’Alcaldia 2022/1665, es va aprovar 
el Projecte-Memòria per a la realització i desenvolupament de les diferents 
accions del Programa Treball i Formació JOVES TUTELATS I EX-TUTELATS i 
es sol·licita una subvenció de 242.688,60 euros, en el marc Programa 
Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), d’acord amb les 
bases reguladores i a la convocatòria per a l’any 2022, per a la realització de 
les actuacions de contractació laboral, acompanyament i formació que inclou 
el projecte, a executar durant el període 2022-2023.
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2. El 14 de setembre de 2022, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
emet resolució d’atorgament a l’Ajuntament de Ripollet de una subvenció de 
242.688,60 euros, per a la realització de les actuacions a sota relacionades 
del Programa Treball i Formació Joves tutelats i ex-tutelats:

Actuació Núm. contractes previstos Subvenció  
Contractació Laboral joves 10 196.458,00 €
Formació transversal: “Competències 
digitals bàsiques” (60h)

--
4.920,00 €

Contractació tècnica d’acompanyament 1 41.310,60 €
Total 242.688,60 €

3. Els continguts i la metodologia a utilitzar està definit en el Projecte-
Memòria del Programa TRFO línia Joves i en les bases específiques del 
programa i convocatòria que consten a l’expedient administratiu.

4. Es preveu un cost total del projecte de 277.972,80 euros, per als anys 2022 
i 2023, calculat en funció de la data prevista d’inici el 14 de novembre de 
2022 i fins el 13 de novembre de 2023, segons es detalla a continuació:

Any 2022:  28.390,59 euros.
Any 2023: 249.582,21 euros.

Quadre amb previsió de costos per actuacions i per anys:

Actuació 2022 2023 Total cost previst 
per actuació

Actuació contractació 
laboral joves

28.390,59 € 198.734,13 € 227.124,72 €

Actuació contractació 
laboral tècnica 
acompanyament

Assumit amb 
personal propi

45.928,08 € 45.928,08 €

Actuació formació 
transversal

-- 4.920,00 € 4.920,00 €

Total cost 28.390,59 € 249.582,21 € 277.972,80 €

5. Del cost total previst 277.972,80 euros, l’import de 242.688,60 euros es 
finançaran a càrrec de la subvenció sol·licitada i l’import de 35.284,20 euros, 
d’aportació municipal (RC a futurs núm. 2023.2.0000205.000).

6. El Servei d’Ocupació de Catalunya tramitarà, en el present exercici i a partir 
de la concessió i prèvia presentació acreditativa d’inici del programa, una 
bestreta per a les actuacions de contractació laboral i acompanyament del 
80 per cent de l’import atorgat (190.214,88 €) i, per a l’actuació de formació 
una bestreta del 60 per cent (2.952,00 €).
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7. El restant de la subvenció es tramitarà un cop hagi estat degudament 
justificada l’execució de l’actuació subvencionada, d’acord amb el que 
estableixi la normativa aplicable.

8. Per a l’exercici 2023, es sotmetrà a la condició suspensiva de l’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals.

Fonaments de dret

1. Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, modificada per l'Ordre 
EMT/68/2022, de 20 d'abril, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el 25 d'abril, DOGC núm. 8653.

2. Resolució EMT/2196/2022, de 30 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, 
per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del programa Treball i 
Formació Joves tutelats i ex-tutelats (ref. BDNS 638203).

El 29 de setembre de 2022, per tècnica d’Orientació i Inserció Laboral, va emetre 
informe, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu, i que es dóna per 
reproduït literalment.

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’Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. ACCEPTAR la subvenció per l’import de 242.688,60 euros, atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a l’execució de les actuacions del Programa Treball 
i Formació Joves Tutelats i ex-tutelats, exp. núm. SOC051/22/000068, destinada 
a la contractació 10 persones en la línia d’actuació contractació laboral joves, 1 
persona tècnica en la línia d’acompanyament i l’actuació de formació transversal 
durant un període de 12 mesos a jornada completa a executar durant l’any 2022-
2023.

El cost previst del projecte per a les actuacions de contractació laboral, 
d’acompanyament i de formació és de 277.972,80 €, dels que 242.688,60 €, 
seran finançats amb la subvenció atorgada i l’import de 35.284,20 €, d’aportació 
municipal (RC a futurs núm. 2023.2.0000205.000), d’aportació municipal a 
càrrec del capítol I, per complementar el cost salarial de les contractacions 
laborals.
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2. Declarar pluriennal la despesa de 277.972,80 euros, d’acord amb el 
desglossament següent:

Any Actuació
Aplicació 
pressupostària

Import Total

202.2411.13126 21.123,45 €Actuació 
contractació laboral 
joves 202.2411.160026 7.267,14 €

28.390,59 €

2022 Actuació 
contractació laboral 
tècnica 
acompanyament

Assumit amb personal propi

202.2411.13126 182.500,73 €Actuació 
contractació laboral 
joves i Actuació 
contractació laboral 
tècnica 
acompanyament

202.2411.160026 62.161,48 €
2023

Actuació formació 
transversal

202.2411.226996 4.920,00 €

249.582,21 €

Total 277.972,80 €

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

4.2. Empresa i Comerç:

4.2.1. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria i 
Turisme del Vallès Occidental i del Barcelonès.

Fets

1. Una de les prioritaris d'actuació de l’Ajuntament de Ripollet, és la promoció 
del comerç local amb l’objectiu d’aconseguir un comerç de qualitat, atreure 
noves activitats i la millora de la competitivitat del teixit comercial i de 
serveis de restauració.

2. Per tal de desenvolupar accions de suport al teixit comercial, l’Ajuntament 
de Ripollet, juntament amb el Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès 
Occidental i del Barcelonès (GREMI), com a entitat independent i sense ànim 
de lucre i com a interlocutora en les problemàtiques comuns del teixit del 
servei de restauració de Ripollet, han manifestat la necessitat d’establir un 
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marc de cooperació i coordinació per tal d’assolir la màxima eficàcia dels 
objectius comuns.

3. L’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, i l’article 158 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, 
contemplen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de 
les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions 
per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans.

4. Per tal de portar a terme l’actuació de referència s’ha redactat la minuta d’un 
conveni específic de col·laboració que es transcriu literalment en la part 
resolutiva d’aquest acord que servirà per establir un marc de relacions i 
compromisos entre l’Ajuntament de Ripollet i el Gremi d’Hostaleria i Turisme 
del Vallès Occidental i del Barcelonès, en el desenvolupament d’accions i 
propostes dins de l’àmbit d’actuació i que no suposarà cap cost econòmic per 
part d’ambdues parts.

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

2. 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.

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

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

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

El 22 de setembre de 2022, la tècnica d’Empresa, va emetre informe, el qual es 
va incorporar en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït 
literalment.

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’Empresa i Comerç, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Aprovar i signar el Conveni marc de col·laboració entre el Gremi d’Hostaleria i 
Turisme del Vallès Occidental i del Barcelonès, per al desenvolupament d’accions 
de suport a la promoció del teixit de serveis de restauració, que tot seguit es 
transcriu:

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET I 
EL GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL I DEL 
BARCELONÈS PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACCIONS DE SUPORT AL TEIXIT 
DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ I A L’ACTIVITAT ECONÒMICA AL MUNICIPI.

REUNIDES

D’una part, Jose Maria Osuna López, com a alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, 
en virtut de l’acord de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Ripollet 
de 15 de juny de 2019.

I de l'altra part, el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***0451**, en la seva 
qualitat de president del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i 
Barcelonès.

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

ACTUEN

El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Ripollet (en endavant 
Ajuntament) amb domicili social al carrer Balmes 2, 08291 de Ripollet amb 
número de NIF P0817900D, de conformitat amb allò establert a l’article 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 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.
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El segon, en nom i representació del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallés 
Occidental i Barcelonès  amb domicili social a l’avinguda Ferreria, 12 Polígon 
Industrial Ferreria 08110, Montcada i Reixac,  BARCELONA, i amb NIF 
G08588774.

Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per 
a l'atorgament d'aquest conveni marc, i a l'efecte

EXPOSEN

Primer. Que l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 158 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, 
contemplen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les 
corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions per a la 
defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans.

Segon. Que l’Ajuntament de Ripollet té com a un dels eixos prioritaris d'actuació 
la promoció de les polítiques de dinamització del teixit comercial local, 
considerant en concret que és necessari afavorir la hostaleria de qualitat i una 
adequada dotació de serveis per tal de millorar la competitivitat de les empreses 
que hi són presents, i per tal de poder atraure noves activitats comercials al 
territori.

Tercer. Que el Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i Barcelonès és 
una entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, 
amb NIF G08588774 i constituïda de conformitat amb la Llei 19/1977, d’1 d’abril, 
d’associació sindical.

Que la finalitat del gremi, d’acord amb l’article 8 dels seus estatuts, és la d'ajudar 
al desenvolupament de les empreses associades ubicades al municipi en 
qualsevol dels àmbits de la gestió empresarial, de promoure les relacions 
intercomercials i la cooperació entre les mateixes, i de servir com a interlocutora 
amb les administracions per tal de mantenir i potenciar l’activitat d’hostaleria, 
restauració o similars, per, en definitiva afavorir el desenvolupament econòmic.

Quart. Que ambdues parts manifesten la necessitat d'establir un marc de 
cooperació i coordinació per tal d'assolir amb la màxima eficàcia els objectius 
comuns de millora de l’activitat d’hostaleria, restauració i demés àrees d’activitat 
econòmica, la seva promoció i la cooperació entre les empreses que hi són 
ubicades.
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Per les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de 
col·laboració, amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del Conveni.
L'objecte d'aquest conveni és l'establiment d'un marc de relacions i 
compromisos entre l'Ajuntament de Ripollet i el Gremi d’Hostaleria i Turisme del 
Vallès Occidental i Barcelonès, amb l'objectiu de desenvolupar accions de millora 
l’activitat d’hostaleria, restauració o similars i altres àrees d'activitat econòmica 
del municipi.

En aquest sentit, de conformitat amb els estatus del Gremi, l’objecte del present 
conveni és el reconeixement del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès 
Occidental i Barcelonès com a interlocutora en les problemàtiques comuns a 
totes les empreses d’hostaleria, restauració o similars.

Segona. Àmbit general de les accions.
Les accions i propostes a desenvolupar en el marc d'aquest conveni hauran 
d'estar compreses dins els àmbits següents:

a. Impuls de la dinamització del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès 
Occidental i Barcelonès.

b. Creació, millora i conservació de la base de dades i directori de les empreses 
d’activitat d’hostaleria, restauració similar.

c. Promoció i difusió del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i 
Barcelonès.

d. Suport i assessorament tècnic a Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallés 
Occidental i Barcelonès en l’accés a la informació sobre recursos i 
subvencions que pugui ser beneficiària.

e. Actuacions de promoció i difusió de l’activitat d’hostaleria, restauració o 
similar, del teixit comercial i d’altres àrees d’activitat econòmica del 
municipi, que el Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i 
Barcelonès realitzi en compliment del seu objecte fundacional.

f. Promoció de serveis de cooperació  i xarxes de col·laboració entre les 
empreses d’hostaleria, restauració o similars de Ripollet.

g. Col·laboració amb altres administracions de caràcter supramunicipal.

Tercera. Comissió de seguiment.
Ambdues parts constituiran una Comissió de Seguiment, formada per almenys 
dos representants designats per l'Ajuntament de Ripollet (el coordinador d’àmbit 
i el cap d’unitat de Comerç o la tècnica d’Empresa com a suplent), i dos 
representants designats pel Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i 
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Barcelonès (president i vicepresidenta), que es reunirà periòdicament a iniciativa 
de qualsevol de les parts. S'estableix un mínim de dues reunions anuals.

Aquesta comissió coordinarà les relacions entre les dues entitats signants del 
conveni, i també:

a. Impulsarà l'adopció de mesures necessàries per a la consecució d'objectius 
comuns.

b. Vetllarà pel desenvolupament i execució correctes d’allò disposat.
c. Avaluarà l'actuació comuna.
d. Resoldrà les qüestions que es poden plantejar pel que fa al compliment de 

l'objectiu i la interpretació del conveni.
e. Podrà designar grups de treball específics, als quals encomanarà les activitats 

oportunes o necessàries, que podran ser membres de la comissió o externs.

Quarta. Obligacions de l'Ajuntament de Ripollet.
L'Ajuntament de Ripollet assumeix en el marc d'aquest conveni les obligacions 
següents:

a. Desplegar les actuacions que es derivin de l'execució d'aquest conveni marc, 
a través dels mitjans que així es decideixi per ambdues parts.

b. Promoure almenys dues  reunions  de la Comissió  de seguiment  que 
s'estableix en aquest conveni.

c. Possibilitar la utilització dels espais municipals per a la realització de les 
actuacions per part del Gremi en el marc descrit en aquest conveni, sempre 
prèvia sol·licitud de l’autorització corresponent.

d. Participar com a convidat a les assemblees de Gremi d’Hostaleria i Turisme 
del Vallès Occidental i Barcelonès, si escau.

e. Informar dels recursos i/o subvencions als que poden accedir que permetin 
finançar els projectes i actuacions que Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès 
Occidental i Barcelonès es proposi.

f. Informar de l´existència de Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental 
i Barcelonès  com a interlocutora amb l’administració local en representació 
de les empreses d’hostaleria, restauració o similars de Ripollet.

g. Establir una interlocució directa entre Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès 
Occidental i Barcelonès i l’Ajuntament de Ripollet per a tractar qüestions i 
tenir presents les seves propostes i suggeriments.

Cinquena. Obligacions de Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès 
Occidental i Barcelonès.
El Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i Barcelonès assumeix en el 
marc d'aquest conveni les obligacions següents:
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a. Assistir i participar activament a la Comissió de seguiment que s'estableix 
en aquest conveni.

b. Executar al llarg del període corresponent les accions que s'hagin establert 
per la Comissió de Seguiment justificant documentalment, si s’escau, davant 
l'Ajuntament les actuacions dutes a terme.

Sisena. Entrada en vigor i vigència del conveni.
De conformitat amb allò establert a l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a l’article 112.1 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura 
i tindrà una durada de dos anys, podent-se prorrogar fins a dos anys més si així 
ho decideixen ambdues parts.

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

Vuitena. Extinció del conveni.
L’extinció del present conveni es produirà per:

a. Mutu acord entre les parts
b. Per decisió unilateral d’una de les parts signants comunicant-ho prèviament 

per escrit amb dos mesos d’antelació al moment previst del cessament de la 
col·laboració.

c. Per compliment del termini fixat.
d. L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun 

dels signants.

En cas d’incompliment de qualsevol de les clàusules establertes en el present 
conveni, el contracte es podrà resoldre de forma unilateral prèvia comunicació 
per escrit.

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

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

Onzena. Naturalesa jurídica del conveni.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i no contractual amb submissió a 
la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa de les possibles qüestions litigioses 
sorgides sobre el seu contingut i aplicació.

El règim jurídic aplicable és l'establert per les Lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
–LPACAP i del règim jurídic del sector públic– LRJSC i la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

Dotzena. Publicitat i transparència.
De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 2019, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern , i l’article 110.3 de 
la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el present conveni un cop signat, 
s’haurà de publicar als respectius portals de transparència, i per part de 
l’Ajuntament de Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i 
a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la transparència.”.

2. Designar el coordinador d’àmbit de Desenvolupament Econòmic i el cap 
d’unitat de Comerç (la tècnica d’Empresa com a suplent), com a persones 
interlocutores en la comissió de seguiment i valoració que coordinarà les 
relacions entre les parts.

3. Notificar, aquest acord, al Gremi d’Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i 
del Barcelonès, al coordinador i al cap d’unitat de Comerç de l’àmbit de 
Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet.

4. Publicar, aquest acord, al Tauler d’edictes i pàgina web de l’Ajuntament de 
Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a la web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
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4.2.2. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripollet i 
la Unió de Comerciants de Ripollet.

Fets

1. Una de les prioritaris d'actuació de l’Ajuntament de Ripollet, és la promoció 
del comerç local amb l’objectiu d’aconseguir un comerç de qualitat, atreure 
noves activitats i la millora de la competitivitat del teixit comercial.

2. Per tal de desenvolupar accions de suport al teixit comercial, l’Ajuntament 
de Ripollet, juntament amb la Unió de Comerciants de Ripollet (UCR), com a 
entitat independent i sense ànim de lucre i com a interlocutora en les 
problemàtiques comuns del teixit comercial de Ripollet, han manifestat la 
necessitat d’establir un marc de cooperació i coordinació per tal d’assolir la 
màxima eficàcia dels objectius comuns.

3. Que l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 158 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, 
contemplen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de 
les corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions 
per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans.

4. Per tal de portar a terme l’actuació de referència s’ha redactat la minuta d’un 
conveni específic de col·laboració que es transcriu literalment en la part 
resolutiva d’aquest acord que servirà per establir un marc de relacions i 
compromisos entre l’Ajuntament de Ripollet i la Unió de Comerciants de 
Ripollet, en el desenvolupament d’accions i propostes dins de l’àmbit 
d’actuació i que no suposarà cap cost econòmic per part d’ambdues parts.

Fonaments de dret

1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

2. 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.

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

4. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
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5. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

El 22 de setembre de 2022, la tècnica d’Empresa, va emetre informe el qual es 
va incorporar en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït 
literalment.

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’Empresa i Comerç, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar i signar el conveni marc de col·laboració entre la Unió de Comerciants 
de Ripollet, per al desenvolupament d’accions de suport a la promoció del teixit 
comercial, que tot seguit es transcriu:

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET I 
LA UNIÓ DE COMERCIANTS DE RIPOLLET PER AL DESENVOLUPAMENT 
D'ACCIONS DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL I A L’ACTIVITAT ECONÒMICA 
AL MUNICIPI.

REUNIDES

D’una part, Jose Maria Osuna López, com a alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, 
en virtut de l’acord de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Ripollet 
de 15 de juny de 2019.

I de l'altra part, el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***1754**, en la seva 
qualitat de president de la Unió de Comerciants de Ripollet.

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

El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Ripollet (en endavant 
Ajuntament) amb domicili social al carrer Balmes, 2, 08291 de Ripollet amb NIF 
P0817900D, de conformitat amb allò establert a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 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 segon, en nom i representació de la Unió de Comerciants de Ripollet (en 
endavant UCR) amb domicili social al carrer Pau Casals, 35 de Ripollet, i amb NIF 
G67370965, de conformitat a allò que consta als estatuts de l’Entitat de data 
19/12/2016 i inscrita al Registre d´Entitats de l’Ajuntament de Ripollet amb el 
número 18.

Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient i poder suficient per 
a l'atorgament d'aquest conveni marc, i a l'efecte

EXPOSEN

Primer. Que l’article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 158 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, 
contemplen, entre les tècniques de participació ciutadana, que el deure de les 
corporacions locals és afavorir el desenvolupament de les associacions per a la 
defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans.

Segon. Que l’Ajuntament de Ripollet té com a un dels eixos prioritaris d'actuació 
la promoció de les polítiques de dinamització del teixit comercial local, 
considerant en concret que és necessari promoure iniciatives que contribueixin a 
impulsar, dinamitzar, vetllar per un comerç de qualitat, cohesió comercial i 
revitalitzar el comerç local, per tal de poder atraure noves activitats comercials 
al municipi.

Tercer. Que la Unió de Comerciants de Ripollet, és una entitat independent i 
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF G60736899 i està 
inscrita amb el número 60030, al Registre de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
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Que la finalitat de l’associació, d’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, és la 
dinamització de les activitats econòmiques de l’àrea d’actuació, atenció a la 
convivència i la cohesió social i comercial i vetllar per un entorn comercial de 
qualitat que beneficiï a les activitats i a la ciutat, per afavorir el desenvolupament 
econòmic.

Quart. Que ambdues parts manifesten la necessitat d'establir un marc de 
cooperació i coordinació per tal d'assolir amb la màxima eficàcia els objectius 
comuns de millora dels serveis al teixit comercial, la seva promoció i la 
cooperació entre els establiments comercials.

Per les raons exposades, ambdues parts acorden subscriure un conveni de 
col·laboració, amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.
L'objecte d'aquest conveni és l'establiment d'un marc de relacions i 
compromisos entre l'Ajuntament de Ripollet i la Unió de Comerciants de Ripollet, 
amb l'objectiu de desenvolupar actuacions que contribueixin a la promoció, 
suport i dinamització del teixit comercial de Ripollet.

És objecte també d’aquest conveni el reconeixement de la Unió de Comerciants 
de Ripollet com a interlocutora en les problemàtiques comuns a tots els 
comerços locals.

Segona. Àmbit general de les accions.
Les accions i propostes a desenvolupar en el marc d'aquest conveni hauran 
d'estar compreses dins els àmbits següents:

a. Creació, millora i conservació de la base de dades i directori dels establiments 
comercials i locals buits de la trama urbana.

b. Promoció i difusió de la Unió de Comerciants de Ripollet.
c. Suport i assessorament tècnic a Ia Unió de Comerciants de Ripollet en l’accés 

a la informació sobre recursos i subvencions que pugui ser beneficiària.
d. Actuacions de promoció i difusió de les accions de dinamització comercial 

que la Unió de Comerciants de Ripollet realitzi en compliment del seu objecte 
fundacional.

e. Estudis sobre la situació del teixit comercial per detectar problemes i 
mancances, i formular propostes d’estratègies i actuacions concretes per a la 
seva millora.

f. Promoció de serveis de cooperació i xarxes de col·laboració entre els 
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comerços de Ripollet.
g. Foment de l'associacionisme del teixit comercial del municipi.
h. Col·laboració amb altres administracions de caràcter supramunicipal.

Tercera. Comissió de seguiment.
Ambdues parts constituiran una comissió de seguiment, formada per almenys 
dos representants designats per l'Ajuntament de Ripollet (el coordinador d’àmbit 
i un tècnic de l’àrea de desenvolupament econòmic) i dos representants 
designats per la Unió de Comerciants de Ripollet (president i tresorera), que es 
reunirà periòdicament a iniciativa de qualsevol de les parts.  S'estableix un mínim 
de dues reunions anuals.

Aquesta comissió coordinarà les relacions entre les dues entitats signants del 
conveni, i també:

a. Impulsarà l'adopció de mesures necessàries per a la consecució d'objectius 
comuns.

b. Vetllarà pel desenvolupament i execució correctes d’allò disposat.
c. Avaluarà l'actuació comuna.
d. Resoldrà les qüestions que es poden plantejar pel que fa al compliment de 

l'objectiu i la interpretació del conveni.
e. Podrà designar grups de treball específics, als quals encomanarà les activitats 

oportunes o necessàries, que podran ser membres de la comissió o externs.

Quarta. Obligacions de l'Ajuntament de Ripollet:
L'Ajuntament de Ripollet assumeix en el marc d'aquest conveni les obligacions 
següents:

a. Desplegar les actuacions que es derivin de l'execució d'aquest conveni marc, 
a través dels mitjans que així es decideixi per ambdues parts.

b. Promoure almenys dues reunions de la Comissió de seguiment que 
s'estableix en aquest conveni.

c. Realitzar els treballs de manteniment i actualització de la base de dades dels 
establiments comercials i altres àrees d’activitat econòmica, així com de 
l'apartat específic del lloc web del municipi de Ripollet.

d. Possibilitar la utilització dels espais municipals per a la realització de les 
actuacions per part de la Unió de Comerciants de Ripollet en el marc descrit 
en aquest conveni, sempre prèvia sol·licitud de l’autorització corresponent.

e. Participar com a convidat a les assemblees de la Unió de Comerciants de 
Ripollet quan així  sol·liciti.

f. Informar dels recursos i/o subvencions als que poden accedir que permetin 
finançar els projectes i actuacions que la UCR es proposi.

g. Informar de l´existència de la UCR com a interlocutora amb l’administració 
local en representació del teixit comercial de Ripollet.

h. Establir una interlocució directa entre la UCR i l’Ajuntament per a tractar 
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qüestions d’afectació del comerç local i altres àrees d’activitat econòmica, i 
tenir presents les seves propostes i suggeriments.

i. Assessorament: aportar coneixement i acompanyar en la definició i 
implementació de les estratègies comercials que de forma consensuada 
s’acordin.

j. Associacionisme: la sensibilització, promoció i foment de l’associacionisme 
en el sector per tal de garantir la cohesió en el sector.

k. Mediació: gestions, tramitació, intermediació de les demandes relacionades 
amb altres departament municipals.

l. Suports comunicatius: contemplar l’ús dels espais comunicatius i de difusió 
digital propis per promocionar les activitats organitzades per la UCR.

Cinquena. Obligacions de la Unió de Comerciants de Ripollet.
La Unió de Comerciants de Ripollet assumeix en el marc d'aquest conveni les 
obligacions següents:

a. Assistir i participar activament a la comissió de seguiment que s'estableix en 
aquest conveni.

b. Col·laborar amb l'Ajuntament de Ripollet en els treballs d'elaboració i 
manteniment de la base de dades dels establiments comercials i d’altres 
àrees d’activitat econòmica del municipi. Informar als seus associats dels 
treballs que es portin a terme, i sol·licitar la col·laboració dels establiments 
amb l’Ajuntament.

c. Executar al llarg del període corresponent les accions que s'hagin establert 
per la Comissió de Seguiment justificant documentalment, si s’escau, davant 
l'Ajuntament les actuacions dutes a terme.

Sisena. Entrada en vigor i vigència del conveni.
De conformitat amb allò establert a l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a l’article 112.1 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura 
i tindrà una durada de quatre anys, podent-se prorrogar fins a quatre anys més 
si així ho decideixen ambdues parts.

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

Vuitena. Extinció del conveni.
L’extinció del present conveni es produirà per:
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a. Mutu acord entre les parts
b. Per decisió unilateral d’una de les parts signants comunicant-ho prèviament 

per escrit amb dos mesos d’antelació al moment previst del cessament de la 
col·laboració.

c. Per compliment del termini fixat.
d. L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun 

dels signants.

En cas d’incompliment de qualsevol de les clàusules establertes en el present 
conveni, el contracte es podrà resoldre de forma unilateral prèvia comunicació 
per escrit.

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

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

Onzena. Naturalesa jurídica del conveni.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i no contractual amb submissió a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses 
sorgides sobre el seu contingut i aplicació.

El règim jurídic aplicable és l'establert per les Lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
–LPACAP i de règim jurídic del sector públic– LRJSC i la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.
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Dotzena. Publicitat i transparència.
De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 110.3 de la  
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el present conveni un cop signat, 
s’haurà de publicar als respectius portals de transparència, i per part de 
l’Ajuntament de Ripollet,  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
i a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, 
que és accessible des del Portal de la transparència.”.

2. Designar el coordinador d’àmbit de Desenvolupament Econòmic i el cap 
d’unitat de Comerç (la tècnica d’Empresa com a suplent), com a persones 
interlocutores en la comissió de seguiment i valoració que coordinarà les 
relacions entre les parts.

3. Notificar, aquest acord, a la Unió de Comerciants de Ripollet, al coordinador, 
al cap d’unitat de Comerç i a la tècnica d’Empresa d’àmbit de Desenvolupament 
Econòmic de l’Ajuntament de Ripollet.

4. Publicar, aquest acord, al Tauler d’edictes i pàgina web de l’Ajuntament de 
Ripollet, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a la web del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

5.1. Serveis Socials:

5.1.1. Prestació social econòmica, per a medicaments (punt 3.2 apartat c.1) 
de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter 
econòmic (exp. 2022/1310).

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

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

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

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Atorgar la prestació econòmica d’urgència social, per a medicaments (punt 3.2 
apartat c.1) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions social de 
caràcter econòmic de Ripollet, a favor de la persona interessada següent, per un 
import total de 87,08 €:

Núm. ajut: 71179
Exp. social: 2011/033
NIF: ***0915**
Nom: DADES PROTEGIDES
Factura: O023154/2022
Import: 87,08 €
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2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 87,08 €, a favor de 
l’anterior beneficiari, a càrrec a l’aplicació pressupostària 301-2313- 48000 ajuts 
econòmics, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari següent, per un import total de 87,08 €, 
de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del Pressupost 
municipal per a l’exercici 2022:

Núm. ajut: 71179
Exp. social: 2011/033
NIF: ***7178**
Nom: DADES PROTEGIDES
Factura: O023154/2022
Import: 87,08 €

4. Notificar aquest acord a l’endossatari.

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

5.1.2. Justificació despeses caixa fixa habitatge i altres.

Fets

1. Des del Departament de Serveis Socials, s’ha valorat la necessitat de realitzar 
ajudes econòmiques d’especial urgència destinades a cobrir necessitats 
d’habitatge i altres necessitats d’urgència social.

2. Es tracta de famílies que estan en seguiment pels tècnics de serveis socials i 
que es constata, mitjançant les entrevistes de seguiment i la documentació 
acreditativa, que es troben en situació de pobresa que els dificulta poder fer 
front a cobrir aquestes despeses urgents.

Fonaments de dret

1. L’article 69.1 del Reial decret 500/1900, de 20 d’abril, tindrà el caràcter de 
“a justificar”, les ordres de pagament, els documents justificatius dels quals 
no es poden acompanyar al moment de la seva expedició (art. 191, LRHL).

2. L’art. 2019 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la LRHL.

3. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
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4. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

5. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, modificat en el Ple de 28 d’abril de 2022 i publicat 
íntegrament en el BOPB de 8 d’agost de 2022.

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

ACORDS

1. Aprovar, la relació d’ajuts econòmics individualitzats en els conceptes que es 
detallen a cadascun d’ells, per un import total de 2.159,00 €:

NÚM. NIF/NIE Exp. Nom Import Concepte Exp. absis 
71144 ****8120 2022/408 DADES PROTEGIDES 500,00 € Relloguer setembre 2022 2022/5597
71100 ****5589 2020/601 DADES PROTEGIDES 320,00 € Lloguer octubre 2021 2021/9509
71101 ****6519* 2022/166 DADES PROTEGIDES 1.100,00 € Relloguer abril, juny i setembre 2022 2022/2467, 4682 i 5248
71102 ***6211** 2005/97 DADES PROTEGIDES 239,00 € Tractament terapèutic gener-març 2022 2022/1308
Total 2.159,00 €

2. Donar per justificat l’ import de 2.159,00 € de la bestreta de caixa fixa, per 
atendre despeses d’habitatge i urgències socials, que es va concedir al 
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ripollet.

3. Aprovar la reposició dins d’aquest mòdul de BCF del lliurament justificat de 
2.159,00 €.

4. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics municipals.

5.1.3. Sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a entitat 
col·laboradora, amb la gestió ajuts menjador curs 2022-2023.

Fets

1. El text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa a l’article 25.1 que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar, entre d’altres, l’Administració de la Generalitat; i 
que les delegacions o els encàrrecs han d’anar acompanyats de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

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

Codi Segur de Validació d0c879aae15c4e7080a1cb61b080f5b6001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

09
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


2.  El 2 de setembre de 2021, la Generalitat publica al DOGC núm. 8493 l’Acord 
de Govern 128/2021, de delegació de competències als consells comarcals i 
a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació.

3. Aquest Acord delega als consells comarcals a l’acord 1 apartat C) 
concretament les competències en matèria educativa següents:

“Els ajuts individuals de menjador, en les modalitats següents:

a) Els ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques.
b) Els ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre educatiu 

privat concertat determinat pel departament competent en matèria 
d’educació”.

4. El Consell Comarcal del Vallès Occidental, gestiona els ajuts individuals de 
menjador des de l’aprovació dels diversos convenis de col·laboració amb la 
Generalitat que s’han anat formalitzant de manera successiva arrel del 
Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències a les comarques 
en matèria d’educació.

5. El 30 de setembre de 2016, es va signar el Conveni de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, relatiu a la 
delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i 
del servei escolar de menjador. La vigència d’aquest conveni finalitzarà el 31 
de desembre de 2022.

6. Per acord del Ple núm. PLE/3/18/2022 celebrat en sessió ordinària el 19 de 
maig de 2022, es va acceptar la delegació de competències efectuada per 
ACORD GOV/128/2021, de 31 d’agost, publicat al DOGC núm.8493, en 
matèria d’educació, en quant als Ajuts individuals menjador, en les 
modalitats següents:

a) Els ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques.
b) Els ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre educatiu 

privat concertat determinat pel departament competent en matèria 
d’educació.

7. En general per l’aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i 
garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
europeu, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
en el que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació 
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d’aquestes dades, el Consell Comarcal del Vallès Occidental serà el 
responsable del tractament de les dades personals i s’establirà una relació de 
coresponsabilitat en el tractament amb les altres administracions signats 
d’acord amb l’article 26 del RGPD (UE) 2016/679. A més, es preveuen 
adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per assegurar l’aplicació 
dels principis de protecció de les dades per poder complir els requisits de la 
normativa vigent i garantir els drets dels interessats.

8. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els 
consells comarcals poden assumir la gestió dels serveis de transport, dels 
serveis de menjador escolar i d’altres serveis escolars, d’acord amb el que 
s’estableixi per reglament.

9. Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials, estableix que correspon als 
ens supramunicipals entre d’altres: programar els serveis en llur àmbit 
territorial, d’acord amb els criteris de planificació i coordinació de la 
Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera de serveis socials. 
Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i el recursos propis de 
l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats 
socials de la població de llur àmbit territorial.

10. Corresponen als serveis socials bàsics les funcions següents:

 Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en 
llur àmbit territorial.

 Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació 
als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir 
accés.

 Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les 
situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu 
entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de 
Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció 
de dades.

 Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu 
i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne 
l’avaluació.

 Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, 
especialment si hi ha menors.

 Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 Gestionar prestacions d’urgència social.
 Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit 

municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.

11. El 15 de març de 2022, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa del Departament d’Educació, va comunicar al Consell Comarcal del 

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

Codi Segur de Validació d0c879aae15c4e7080a1cb61b080f5b6001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

09
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


Vallès Occidental, els Criteris per a l’atorgament d’ajuts individuals de 
menjador adreçats a l’alumnat dels cursos de segon i tercer dels 
ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de 
la Generalitat on s’hagi implantant, i  en qualsevol dels cursos dels 
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’ensenyament obligatori 
de centres educatius del Vallès Occidental sufragats amb fons públics per al 
curs escolar 2022-2023.

12. La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió 
extraordinària del 19 de maig de 2022, va aprovar per acord CPE/10/16/2022, 
definitivament les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts individuals 
de menjador adreçats a l’alumnat dels cursos de segon i tercer dels 
ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de 
la Generalitat on s’hagi implantant, i en qualsevol dels cursos dels 
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’ensenyament obligatori 
de centres educatius del Vallès Occidental sufragats amb fons públics per al 
curs escolar 2022-2023 i va aprovar la convocatòria.

13. Les esmentades Bases citen literalment:

“15a. Entitats col·laboradores.
Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de 
l'òrgan concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció, entregui i 
distribueixi els fons públics als beneficiaris quan així s'estableixi a les bases 
reguladores, o col·labori en la gestió de la subvenció sense que es produeixi 
la prèvia entrega i distribució dels fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, es 
consideraran integrants del seu patrimoni.

En tot cas, de conformitat amb l’establert en aquestes bases, es consideren 
entitats col·laboradores en la gestió de la subvenció:

 Els ajuntaments que hagin sol·licitat actuar com a entitat col·laboradora 
en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts, per tots l’alumnat 
resident al seu municipi.

 Els centres escolars o les AMPA on està escolaritzat l’alumnat amb ajuts 
atorgats, en el cas que l’ajuntament corresponent al municipi on estiguin 
residint l’alumnat becat no hagi sol·licitat actuar com a entitat 
col·laboradora.

Les entitats anteriors, no hauran d’incórrer en cap de les circumstàncies 
previstes en l’article de 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.
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16a Pagaments.
16.1. El Consell Comarcal pagarà els ajuts als ajuntaments corresponents als 
municipis on estiguin ubicats els centres escolars, que hagin sol·licitat actuar 
com a entitat col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels 
ajuts.

Les baixes, altes i trasllats dels ajuts garantits seran abonats segons les seves 
dates de moviment que han d’estar permanentment actualitzades a 
l’aplicació informàtica.

El Consell Comarcal aprovarà la realització de pagaments parcials, tots ells 
dins l’any 2023 i segons el tipus d’ajut assignat i els moviments de baixes, 
altes, trasllats, etc.

La forma de pagament a l’Ajuntament que actua com a entitat col·laboradora 
podrà ser:

A. En concepte de bestretes:
 1a bestreta per un import corresponent al 40 % del màxim previst del 

total del curs que consta a l’expedient de distribució inicial, a liquidar un 
cop finalitzat el primer quadrimestre del curs (mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre).

 2a bestreta per un import corresponent al 20 % del màxim previst del 
total del curs que consta a l’expedient de distribució inicial, a liquidar un 
cop finalitzat el mes de febrer.

 3a bestreta per un import corresponent al 15 % del màxim previst del 
total del curs que consta a l’expedient de distribució inicial, a liquidar un 
cop finalitzat el mes d’abril.

 4r pagament liquidació per la diferència de l’import total pagat amb la 
justificació presentada, a liquidar un cop finalitzat el curs escolar.

B. Per l’import corresponent de despesa real justificada:
 1r pagament per un import corresponent a la justificació realitzada dels 

mesos de setembre, octubre, novembre i desembre; a liquidar un cop 
finalitzat el primer quadrimestre del curs.

 2n pagament per un import corresponent a la justificació realitzada dels 
mesos de gener i febrer; a liquidar un cop finalitzat el mes de febrer.

 3r pagament per un import corresponent a la justificació realitzada dels 
mesos de març i abril; a liquidar un cop finalitzat el mes d’abril.

 4r pagament per un import corresponent a la justificació realitzada dels 
mesos de maig i juny; a liquidar un cop finalitzat el curs escolar.
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Els ajuntaments corresponents hauran de informar al Consell Comarcal 
abans de l’inici de curs a quina de les formes de pagament s’ajusten i no 
podrà modificar-se en tot el curs escolar, també hauran de mantenir 
actualitzada la base de dades dels beneficiaris a l’aplicació informàtica 
“Administració Ajuts de Menjador Escolar CCVOC”.

16.2. En el cas que l’ajuntament no hagi sol·licitat actuar com a entitat 
col·laboradora, els pagaments dels ajuts es faran directament als centres 
escolars o a les AMPA, que actuaran com a entitats col·laboradores, sense 
que superi en cap cas el preu màxim autoritzat pel Departament d’Educació.

El Consell Comarcal aprovarà la realització de pagaments parcials, el primer 
d’ells dins l’any 2022 i la resta de pagaments dins l’any 2023 i segons el 
tipus d’ajut assignat i els moviments de baixes, altes, trasllats, etc.”.

Fonaments de dret

1. Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la Generalitat 
a les comarques en matèria d’ensenyament.

2. Art.159.5 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

3. Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials.

4. Acord CPE/7/23/2022, d’aprovació de les Bases reguladores per a 
l'atorgament dels ajuts de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyament 
obligatori i de segon cicle d’educació infantil, de centres educatius sufragats 
amb fons públics del Vallès Occidentals, per al curs escolar 2021-2022.

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

El 7 d’octubre de 2022, la cap de Serveis Socials, va emetre informe el qual es va 
incorporar en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït literalment.

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 
de Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar, sol·licitar al Consell Comarcal del Vallès Occidental, actuar com a 
entitat col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts 
individuals de menjador escolar, i dels àpats de l’alumnat matriculat en centres 
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d’educació especial que s’aixopluguen a les Bases de Concertació amb el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental.

2. Facultar el/la regidor/a delegat/ada de Serveis Socials, perquè pugui signar 
tots els documents pertinents i dictar els actes que siguin necessaris, per a 
l’efectivitat dels precedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena per 
possibles errors materials, si es donés el cas.

2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

5.1.4. Aprovació de la liquidació del Servei local de teleassistència pel 
període de l’1 de maig al 31 d’agost de 2022.

Fets

1. El 30 de juny de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, es va adherir al nou 
programa pel període 2021-2024, del Servei de Teleassistència Local de la 
Diputació de Barcelona.

2. Amb aquesta adhesió l’Ajuntament de Ripollet, va acceptar les bases 
d’aquest programa i la seva modificació.

3. La base 11 “Finançament del Programa”, estableix que l’empresa que 
desenvoluparà en programa facturarà directament a la Diputació de 
Barcelona i, aquesta cada quatre mesos emetrà liquidació als ens locals 
adherits pel 53 % de l’import facturat, i que es liquidarà a la Diputació un 
cop rebuda la liquidació corresponent.

4. El 29 de setembre de 2022, es va rebre comunicació de la Diputació de 
Barcelona, amb la liquidació corresponent al període comprès entre l’1 de 
maig al 31 d’agost de 2022, per import de 30.400,81 €, quantitat que cal 
liquidar a la Diputació de Barcelona.

5. La liquidació d’aquest deute es farà, mitjançant transferència, a la Diputació 
de Barcelona.

Fonaments de dret

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

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

3. Articles 8, 9 i 10 i l’Annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció 
social primària.
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4. Llei 39/2006 de 14 de desembre, de promoció a l’autonomia personal i 
atenció a la dependència.

5. Resolució de 15 de gener de 2018, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials 
i Igualtat, on es publica l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del 
Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència, de 19 d’octubre de 2017.

6. Les Bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de 
Teleassistència –anys 2021-2024”, publicades al BOPB de 17 de juny de 
2020.

7. La modificació d’aquestes Bases aprovada per acord de la Junta de Govern 
núm. 578, de 12 de novembre i publicada al BOPB de 17 de novembre de 
2020.

8. La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

El 4 d’octubre de 2022, la cap de Serveis Socials, va emetre informe el qual es va 
incorporar en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït literalment.

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 
de Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la liquidació emesa per la Diputació de Barcelona, per import de 
30.400,81 €, pel cofinançament del Servei Local de Teleassistència, pel període 
de l’1 de maig fins al 31 d’agost de 2022.

2. Reconèixer l’obligació per l’import total de 30.400,81 €, a càrrec de la partida 
pressupostària 301-2311-46100 “Aportació Diputació programa teleassistència” 
del vigent Pressupost.

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

4. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
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5.2. Educació:

5.2.1. Aprovació bonificacions usuaris Escola de música curs 2022-2023.

Fets

1. En relació amb els usuaris matriculats a l’Escola municipal de música, amb 
efectes octubre de 2022.

2. Examinades les peticions de bonificacions recollides per al curs 2022-2023, 
que té el seu inici a l’octubre de  2022 i, segons la documentació aportada 
juntament amb les respectives matrícules. Corresponents als usuaris i 
conceptes següents:

Sol·licitant NIF Alumne Bonificació Concepte
DADES PROTEGIDES ***4661** C.GDS.DO 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ***4661** T.GDS.DO 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ***5159** I.P.A. 10 % Diversitat funcional 

+ família nombrosa

Fonaments de dret

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

2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

3. Ordenança fiscal núm. 40, reguladora dels preus públics i de l’Annex 40.9 
preu públic per a la prestació del servei d’atenció d’Escola de música 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, publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, de 16 de desembre de 2019, la regidora delegada 
de Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar les bonificacions dels usuaris següents, matriculats a l’Escola 
municipal de música, amb efectes octubre 2022:
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Codi Segur de Validació d0c879aae15c4e7080a1cb61b080f5b6001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

09
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


Sol·licitant NIF Alumne Bonificació Concepte
DADES PROTEGIDES ***4661** C.GDS.DO 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ***4661** T.GDS.DO 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ***5159** I.P.A. 10 % Diversitat funcional + 

família nombrosa

2. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.

5.2.2. Aprovació bonificacions usuaris escoles bressol municipals curs 
2022-2023.

Fets

1. En relació amb els usuaris matriculats les escoles bressol municipals, amb 
efectes setembre de 2022.

2. Examinades les peticions de bonificacions recollides per al curs 2022-2023, 
que té el seu inici al setembre de 2022, i segons la documentació aportada 
juntament amb les respectives sol·licituds. Corresponents als usuaris i 
conceptes següents:

Sol·licitant NIF/NIE/Passapo
rt

Alumne Bonificació Concepte

DADES PROTEGIDES ***9034** TJ.V.G. 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ***9034** MP.V.G. 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ***0663** A.M. 10 % Família monoparental
DADES PROTEGIDES ****1362* L.C.V. 10 % Família nombrosa + 

diversitat funcional
DADES PROTEGIDES ****8219 A.F.R. 10 % Família monoparental
DADES PROTEGIDES ***4453** M.P.P.  5 % Família nombrosa
DADES PROTEGIDES ***4550** P.A.D.  5 % Família nombrosa
DADES PROTEGIDES ***4645** J.G.J.  5 % Família nombrosa
DADES PROTEGIDES ****8057* U.S.B. 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ****8057* M.S.B. 15 % Germans al centre

Fonaments de dret

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

2. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

3. Ordenança fiscal núm. 40, reguladora dels preus públics i de l’Annex 40.9 
preu públic per a la prestació del servei d’atenció d’Escola de música de 
l’Ajuntament de Ripollet.
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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 
de Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar les bonificacions dels usuaris següents, matriculats a les escoles 
bressol municipals amb efectes setembre 2022:

Sol·licitant NIF/NIE/Passaport Alumne Bonificació Concepte
DADES PROTEGIDES ***9034** TJ.V.G. 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ***9034** MP.V.G. 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ***0663** A.M. 10 % Família monoparental
DADES PROTEGIDES ****1362* L.C.V. 10 % Família nombrosa + 

diversitat funcional
DADES PROTEGIDES ****8219 A.F.R. 10 % Família monoparental
DADES PROTEGIDES ***4453** M.P.P.  5 % Família nombrosa
DADES PROTEGIDES ***4550** P.A.D.  5 % Família nombrosa
DADES PROTEGIDES ***4645** J.G.J.  5 % Família nombrosa
DADES PROTEGIDES ****8057* U.S.B. 15 % Germans al centre
DADES PROTEGIDES ****8057* M.S.B. 15 % Germans al centre

2. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.

5.3. Seguretat i Proximitat:

5.3.1. Baixa i anul·lació d’autoliquidació de reserva d’estacionament.

Fets

1. El 29 de setembre de 2022, amb entrada al Registre general de de 
l’Ajuntament núm. 18591, el senyor DADES PROTEGIDES, va sol·licitar permís 
per realitzar una mudança al seu domicili, concretament a la DADES 
PROTEGIDES, per al 2 d’octubre de 2022.

2. Una vegada es va rebre la sol·licitud del senyor DADES PROTEGIDES, a 
l’oficina de la Policia Local, es va realitzar el tràmit habitual d’aquest tipus 
de documents.

3. El dia 29 de setembre de 2022, es va registrar la sol·licitud per part de l’agent 
amb TIP 1033, es va generar, a posteriori, l’autoliquidació núm. 02796479-
0000374280, de 3 d’octubre de 2022, emesa per l’agent 1026, pel concepte 
de “taxa de prestacions de la Policia Local, i concretament tall de de via 
pública, recollida a l’Ordenança fiscal núm. 24, al seu article 5 i punt 1.1”.
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4. Una vegada generada la mencionada autoliquidació, va arribar a les oficines 
de la Policia Local, una altra autoliquidació amb núm. 02796479-
0000370776, generada per l’OAC, el 29 de setembre de 2022.

5. Confirmada la duplicitat de les autoliquidacions núm. 02796479-
0000370776 i 02796479-0000374280, respectivament, l’agent amb núm. 
TIP 1033, va comunicar aquest fet a l’Oficina de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona, el 4 d’octubre de 2022, per tal de deixar sense efecte 
la segona autoliquidació amb núm. 02796479-0000374280, generada el 3 
d’octubre de 2022, pels motius exposats anteriorment.

6. El 6 d’octubre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
tècnic, el qual es va incorporar en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

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

ACORDS

1. Donar de baixa l’autoliquidació núm. 02796479-0000374280, generada el 3 
d’octubre de 2022, per part de l’agent 1026, pel concepte de “taxa de prestacions 
de la Policia Local, i concretament, tall de de via pública, recollida a l’Ordenança 
fiscal municipal núm. 24, al seu article 5 i punt 1.1.”.

2. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 
Barcelona.

5.3.2. Alta contragual al carrer del Parc costat oposat al núm. 5.

Fets

1. El 28 de setembre de 2022, amb entrada al Registre general de l’Ajuntament 
núm. 18451, la senyora DADES PROTEGIDES, en representació de l’empresa 
Encopim, SL, va sol·licitar habilitar una zona de contragual al carrer del Parc 
costat oposat al núm. 5, de 13 metres de llargària.

2. L’11 d’octubre de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe 
tècnic, el qual es va incorporar en l’expedient administratiu i que es dóna per 
reproduït literalment.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de guals on estableix al seu article 13.2, el següent:
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Article 13.2. En casos excepcionals en que els vehicles haguessin de realitzar 
maniobres, per entrar o sortir de l’immoble, podrà concedir-se llicència de 
reserva de banda d’estacionament al lloc oposat de la calçada en la llargària 
necessària, restant subjecte a les taxes que assenyali l’ordenança fiscal.

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

ACORDS

1. Autoritzar a l’empresa Encopim, SL, habilitar una zona de contragual de 13 
metres de llargària al carrer del Parc costat oposat del núm. 5, per tal de facilitar 
les maniobres dels camions i vehicles alhora de fer les maniobres de càrrega i 
descàrrega.

Prescripcions:
1) Es senyalitzarà de la manera següent:

 Senyalització vertical: dos senyals de prohibit estacionar, amb fletxes 
indicadores delimitant la zona afectada. La col·locació d’aquests senyals 
variarà depenent de les característiques de la vorera.

 Senyalització horitzontal: serà amb pintura de color groc homologada per 
a ús en vies públiques, i es pintarà la calçada una franja de 10 centímetres 
d’amplada en forma de ziga-zaga, amb una amplada de 1,5 metres, 
respecte a la vorada, havent d’existir una distancia entre els vèrtexs 
exteriors de 2 metres lineals, i sent la seva longitud de 13 metres lineals 
de llargària.

 Les senyals seran tipus R-308, amb un caixetí supletori en la part de sota 
amb la inscripció de dies i horari següent que ha de ser vigent:
a) La raó social de l’empresa sol·licitant.
b) Els dies autoritzats (de dilluns a diumenge ambdós inclosos).
c) L’horari de vigència d’aquesta zona reservada: de les 00.00 a les 

24.00 hores.
 La senyalització anirà a càrrec del sol·licitant, a tal efecte s’haurà de posar 

en contacte amb la Policia Local (tel. 935046006).

2) El període de cobrament serà l’establert al calendari fiscal, aprovat 
anualment per l’Ajuntament.

3) L’import de la reserva anual serà de 469,00 €.

2. Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
per tal que procedeixi a realitzar la corresponent liquidació tal com estableixen 
les ordenances fiscals.

3. Notificar aquest acord a la persona interessada, i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.
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6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

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

Fets

1. El 30 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/2335, es va aprovar 
una subvenció nominativa per import de 2.250,00 €, a favor de l’entitat 
GRESCA, per tal de finançar el 50 % del cost del programa anual d’activitats 
de l’any 2021 del projecte “A la flor de la vida” amb un pressupost de 
4.500,00. €.

2. El 30 de desembre de 2021, es va signar el Conveni regulador de la subvenció 
prevista nominativament al Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, aplicació 
pressupostària 601.334.48002.

3. A 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, 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 31 de març de 2022, van presentar mitjançant instància al Registre general 
de l’Ajuntament, núm. d’entrada 2022-5065, una relació de documents 
justificatius del projecte subvencionat per import de 16.216,36 €, de les quals 
han imputat al projecte presentat 4.574,22 €.

5. Segons consta en l’informe tècnic de la cap d’unitat de Cultura, un cop es va 
revisar la documentació presentada es va considerar que les factures i 
justificants, que complien amb els conceptes subvencionables i reunien els 
requisits exigits en el Conveni aprovat per a l’any 2021, sumaven un import 
total de 16.216,36 € (la relació amb els imports imputats i els conceptes als 
que corresponent al full de càlcul  que es va incorporar en l’expedient 
administratiu). Es va considerar que aquesta despesa és adequada a la 
finalitat de la subvenció atorgada, segons el projecte aportat per l’entitat la 
GRESCA. D’aquestes factures es va imputar al projecte, el tant per cent 
corresponent fins a arribar a l’import total del cost del projecte presentat, 
que és de 4.574,22 €.
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Fonament 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, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

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

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

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

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

Per tot el que 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, el regidor delegat de 
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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ACORDS

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat la GRESCA, amb 
NIF G61125449, per un import de 16.216,36 €, que supera el pressupost 
presentat per al projecte anual pel qual es va a aprovar una subvenció de 
2.250,00 €.

2. Reconèixer l’obligació per import de 450,00 €, corresponent al 20 % restant, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 601.334.48002.

3. Notificar el present acord a l’entitat la GRESCA.

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

6.2. Esports:

6.2.1. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA IES Lluís 
Companys).

Fets

1. El 23 de març de 2022, l’entitat AMPA IES LLUÍS COMPANYS, amb NIF 
G08852584, presenta el model SUBV5  en termini, mitjançant registres 
d’entrada ENTRA-2022-4661, 4662, 4663, 4665, 5552, 5553, i 5554, 
corresponent a la justificació de la subvenció atorgada, en règim de 
concurrència competitiva (aplicació pressupostària 602.342.48000), per un 
import de 2.931,70 €, respecte del PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL 
PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, per un import de 500,00 €, respecte del 
PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS i per 
un import de 431,24 €, respecte del  PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT 
DE L’ESPORT FEMENÍ.

2. El 26 d’octubre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/1761, es va aprovar la 
convocatòria 2021, per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves 
característiques suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 
2021 per al municipi.

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

4. El 31 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/7733, es va atorgar la 
subvenció indicada a continuació:

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

2.931,70 €

PROGRAMA 4: Organització d’esdeveniments i actes 
esportius. 

500,00 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 431,24 €

5. L’entitat AMPA IES LLUÍS COMPANYS, amb NIF G08852584, va presentar, en 
forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 1: 
PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I 
PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, amb una relació de despeses 
per import de 4.116,33 euros, justificació pel PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ 
D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS, amb una relació de despeses per  
import de 643,48 euros, i justificació pel PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I 
FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ, amb una relació de despeses per import de 
685,88 euros, segons la relació que consta en l’expedient administratiu.

6. El balanç econòmic que va presentar l’entitat està equilibrat, així com la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

7. Es van portar a terme les actuacions previstes de la manera descrita en la 
sol·licitud, i es van complir els requisits de la convocatòria, i la documentació 
per a la justificació va ser la correcta.

8. El 5 de juliol de 2022, el cap d’unitat de Gestió d’Esports, va emetre informe 
tècnic, del qual es desprèn que, un cop es va revisar la documentació es va 
considerar que les factures i justificants, complien amb els conceptes 
subvencionables i reunien els requisits exigits a la convocatòria de 
subvencions de 2021.

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
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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 les despeses presentades per a la justificació de les subvencions 
atorgades a l’entitat AMPA IES LLUÍS COMPANYS, efectuades en el període entre 
l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la relació següent:

Import atorgat Import justificat Import obligació
Programa 1 2.931,70 € 4.116,33 € 2.931,70 €
Programa 4 500,00 € 643,48 € 500,00 €
Programa 7 431,24 € 685,88 € 431,24 €

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

 Import atorgat: 2.931,70 €
 Import justificat: 4.116,33 €
 Import obligació: 2.931,70 €
 Import pagament: 2.931,70 €

PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS:

 Import atorgat: 500,00 €
 Import justificat: 643,48 €
 Import obligació: 500,00 €
 Import pagament: 500,00 €

PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ:

 Import atorgat: 431,24 €
 Import justificat: 685,88 €
 Import obligació: 431,24 €
 Import pagament: 431,24 €

2. Reconèixer l’obligació a l’entitat AMPA IES LLUÍS COMPANYS, amb NIF 
G08852584,  a càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:
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Programa 1: 2.931,70 €
Programa 4: 500,00 €
Programa 7: 431,24 €

3. Notificar el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

4. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal, per al seu 
coneixement.

6.2.2. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA Escola 
Anselm Clavé).

Fets

1. El 24 de març de 2022, l’entitat AMPA ANSELM CLAVÉ, amb NIF G61498218, 
presenta el model SUBV5 en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-
2022-5563, corresponents a la justificació de la subvenció atorgada, en 
règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 
602.342.48000), per un import de 2.886,60 €, respecte del PROGRAMA 1: 
PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I 
PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

2. El 26 d’octubre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/1761, es va aprovar la 
convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves 
característiques suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 
2021 per al municipi.

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

4. El 31 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/7733, es va atorgar la 
subvenció indicada a continuació:
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PROGRAMA IMPORT
Programa 1: Participació al programa d’esport escolar 
organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet.

2.886,60 €

5. L’entitat AMPA ANSELM CLAVÉ, amb NIF G61498218, va presentar, en forma 
i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL 
PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, amb una relació de despeses per import de 
1.816,59 euros, segons la relació que consta en l’expedient administratiu.

6. El balanç econòmic que va presentar l’entitat està equilibrat, així com la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

7. Es va portar a terme les actuacions previstes de la manera descrita en la 
sol·licitud, i que es va complir amb els requisits de la convocatòria.

8. El 14 de juliol de 2022, el cap d’unitat de Gestió d’Esports, va emetre informe 
tècnic, del qual es desprèn que un cop es va revisar la documentació 
presentada es va considerar que les factures i justificants, complien amb els 
conceptes subvencionables i reunien els requisits exigits a la convocatòria de 
subvencions 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, 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 les despeses presentades per a la justificació de les subvencions 
atorgades a l’entitat AMPA ANSELM CLAVÉ, efectuades en el període entre l’1 de 
gener  fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la relació següent:

Programa 1:
Import atorgat: 2.886,60 €
Import justificat: 1.816,59 €
Import revocació parcial: 1.070,01 €
Import obligació: 1.816,59 €

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
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2. Incoar expedient de revocació parcial dels imports concedits que no s’han 
justificat correctament, per import de 1.070,01 euros.

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 ANSELM CLAVÉ i donar compte als 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.

6.2.3. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (AMPA Escola 
Francesc Escursell).

Fets

1. El 30 de març de 2022, l’entitat AMPA ESCURSELL, amb NIF G60171881, va 
presentar el model SUBV5 en termini, mitjançant registres d’entrada ENTRA-
2022-4987, corresponents a la justificació de la subvenció atorgada, en 
règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 
602.342.48000), per un import de 2.029,64 €, respecte del PROGRAMA 1: 
PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I 
PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.

2. El 26 d’octubre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/1761, va aprovar la 
convocatòria 2021, per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves 
característiques suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 
2021 per al municipi.

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

4. El 31 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, es va 
atorgar la subvenció indicada a continuació:
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PROGRAMA IMPORT
Programa 1: Participació al programa d’esport escolar 
organitzat i promogut per l’Ajuntament de Ripollet 

2.029,64 €

5. L’entitat AMPA ESCURSELL, amb NIF G60171881, va presentar, en forma i 
dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 1: PARTICIPACIÓ AL 
PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, amb una relació de despeses per  import de 
2.829,28 euros, segons la relació que consta en l’expedient administratiu.

6. El balanç econòmic que va presentar l’entitat està equilibrat, així com la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

7. Es va portar a terme les actuacions previstes de la manera descrita en la 
sol·licitud, i que es van complir els requisits de la convocatòria, i la 
documentació per a la justificació és correcta.

8. L’1 d’agost de 2022, el cap d’unitat de Gestió d’Esports, va emetre informe 
tècnic del qual es desprèn que, un cop revisada la documentació presentada 
es va considerar que  les factures i justificants, complien amb els conceptes 
subvencionables i reunien els requisits exigits a la convocatòria de 
subvencions 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, 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 les despeses presentades per a la justificació de les subvencions 
atorgades a l’entitat AMPA ESCURSELL, efectuades en el període entre l’1 de 
gener fins al 31 de desembre de 2021, d’acord a la relació següent:

Import atorgat Import justificat Import obligació
Programa 1 2.029,64 € 2.824,74 € 2.029,64€

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

 Import atorgat: 2.029,64 €
 Import justificat: 2.824,74 €
 Import obligació: 2.029,64 €
 Import pagament: 2.029,64€
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2. Reconèixer l’obligació a l’entitat AMPA ESCURSELL, amb NIF G60171881,  a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent Pressupost de 
l’Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 1: 2.029,64 €

3. Notificar el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

4. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal, per al seu 
coneixement.

6.2.4. Justificació de la subvenció atorgada a la convocatòria de 
subvencions del Departament d’Esports, de l’any 2021 (Club Patinatge 
Artístic Ripollet).

Fets

1. El 29 de març de 2022, l’entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RIPOLLET amb 
NIF G59735969, va presentar el model SUBV5  en termini, mitjançant 
registres d’entrada ENTRA-2022-5358, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 
5365, 5366, 5367, 5369 i 5370, corresponent a la justificació de la subvenció 
atorgada, en règim de concurrència competitiva (aplicació pressupostària 
602.342.48000), per un import de 375,00 €, respecte del PROGRAMA 2: 
COL·LABORACIÓ D’ENTITATS ESPORTIVES EN L’ORGANITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS DEL PROGRAMA D’ESPORT ESCOLAR ORGANITZADES I 
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, per un import de 1.726,79 
€, respecte del PROGRAMA 3: PARTICIPACIÓ D’ESPORTISTES DE LES 
ENTITATS ESPORTIVES LOCLAS EN LLIGUES FEDERADES O ESCOLARS,  per 
un import de 500,00 €, respecte del PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ 
D’ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS, per un import de 1.740,48 €, 
respecte del PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ D’ACTES, ESDEVENIMENTS I 
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS 
SOCIOESPORTIU PER AL MUNICIPI, per un import de 142,50 €, respecte del 
PROGRAMA 6: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A PERSONES ENTRENADORES, 
MONITORES I VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES, AMPAS, AFAS I 
ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL MUNICIPI, i per un import de 979,02 €, 
respecte del PROGRAMA 7: PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT FEMENÍ.

2. El 26 d’octubre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2021/1761, es va aprovar la 
convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions pel desenvolupament 
comunitari, que recull que els projectes admesos per les seves 
característiques suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social 
2021 per al municipi.
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3. Donat que el foment de projectes esportius, mitjançant la concurrència 
competitiva, s’emmarca dins de la voluntat de contribuir a la represa de les 
activitats esportives de la ciutat i té un interès públic i social, per poder 
contribuir d’una banda a la represa després de l’aturada provocada per la 
COVID-19 i per contrarestar les seqüeles socials de la pandèmia, es justifica 
a l’òrgan resolutori la necessitat d’alterar el límit màxim de subvenció per 
projecte, actualment establert en les Bases específiques de subvencions en 
règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament de Ripollet i Patronats 
en el 50% de l’activitat subvencionada a, com a màxim, el 100 % de l’import 
atorgat del mencionat projecte.

4. El 31 de desembre de 2021, per  Decret d’Alcaldia núm. 2021/7733, es va 
atorgar la subvenció indicada a continuació:

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

375,00 €

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

1.726,79 €

PROGRAMA 4: Organització d’esdeveniments i actes esportius. 500,00 €
PROGRAMA 5A: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi (Desplaçament Copa Europa Portugal).

362,60 €

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

362,60 €

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

362,60 €

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

217,56 €

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

217,56 €

PROGRAMA 5F: Organització d’actes, esdeveniments i activitats 
esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu per al 
municipi (I Ceremònia de premiació).

217,56 €

PROGRAMA 6: Formació esportiva per a persones entrenadores, 
monitores i vinculades a les entitats esportives, les AMPA, les AFA 
i associacions de veïns del municipi.

142,50 €

PROGRAMA 7: Promoció i foment de l’esport femení. 979,02 €

5. L’entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RIPOLLET, amb NIF G59735969, va 
presentar, en forma i dins del termini establert, justificació pel PROGRAMA 
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2: Col·laboració d’entitats esportives en l’organització de les activitats del 
programa d’esport escolar organitzades i promogudes per l’Ajuntament de 
Ripollet,  amb una relació de despeses per import de 757,23 euros, pel 
PROGRAMA 3: Participació d’esportistes de les entitats esportives locals en 
lligues federades o escolars,  amb una relació de despeses per import de 
20.100,14 euros, justificació pel PROGRAMA 4: Organització 
d’esdeveniments i actes esportius, amb una relació de despeses per  import 
de 1.671,65 euros, justificació pel PROGRAMA 5: Organització d’actes, 
esdeveniments i activitats esportives d’especial rellevància o interès 
socioesportiu per al municipi , amb una relació de despeses per  import de 
4.558,30 euros, justificació pel PROGRAMA 6: Formació esportiva per a 
persones entrenadores, monitores i vinculades a les entitats esportives, 
AMPAS, AFAS i associacions de veïns del municipi, amb una relació de 
despeses per  import de 298,26 euros, i justificació pel PROGRAMA 7: 
Promoció i foment de l’esport femení, amb una relació de despeses per 
import de 12.330,84 euros, segons la relació que consta en l’expedient 
administratiu.

6. El balanç econòmic que va presentar l’entitat està equilibrat, això com la 
declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

7. Es va portar a terme les actuacions previstes de la manera descrita en la 
sol·licitud, i es va complir els requisits de la convocatòria, i la documentació 
per a la justificació és correcta.

8. El 28 de setembre de 2022, el cap d’unitat de Gestió d’Esports, va emetre 
informe tècnic, del qual es desprèn que, un cop revisada la documentació 
presentada es considera que  les factures i justificants, complien amb els 
conceptes subvencionables i reunien els requisits exigits a la convocatòria de 
subvencions 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, 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 les despeses presentades per a la justificació de les subvencions 
atorgades a l'entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RIPOLLET, efectuades en el 
període entre l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021, d'acord a la relació 
següent:
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Import atorgat Import justificat Import obligació
Programa 2 375,00 € 757,23 € 375,00 €
Programa 3 1.726,79 € 20.100,14 € 1.726,79 €
Programa 4 500,00 € 1.671,65 € 500,00 €
Programa 5A 362,60 € 748,86 € 362,60 €
Programa 5B 362,60 € 793,48 € 362,60 €
Programa 5C 362,60 € 661,67 € 362,60 €
Programa 5D 217,56 € 506,99 € 217,56 €
Programa 5E 217,56 € 516,20 € 217,56 €
Programa 5F 217,56 € 1.331,10 € 217,56 €
Programa 6 142,50 € 298,26 € 142,50 €
Programa 7 979,02 € 12.330,84 € 979,02 €

PROGRAMA 2: COL·LABORACIÓ D'ENTITATS ESPORTIVES EN L'ORGANITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA D'ESPORT ESCOLAR ORGANITZADES I 
PROMOGUDES PER L'AJUNTAMENT DE RIPOLLET:

 Import atorgat: 375,00 €
 Import justificat: 757,23 €
 Import obligació: 375,00 €
 Import pagament: 375,00 €

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

 Import atorgat: 1.726,79 €
 Import justificat: 20.100,14 €
 Import obligació: 1.726,79 €
 Import pagament: 1.726,79 €

PROGRAMA 4: ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS I ACTES ESPORTIUS:

 Import atorgat: 500,00 €
 Import justificat: 1.671,65 €
 Import obligació: 500,00 €
 Import pagament: 500,00 €

PROGRAMA 5A: ORGANITZACIÓ D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Desplaçament Copa Europa Portugal):

 Import atorgat: 362,60 €
 Import justificat: 748,86 €
 Import obligació: 362,60 €
 Import pagament: 362,60 €
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PROGRAMA 5B: ORGANITZACIÓ D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Desplaçament Campionat Europeu Itàlia):

 Import atorgat: 362,60 €
 Import justificat: 793,48 €
 Import obligació: 362,60 €
 Import pagament: 362,60 €

PROGRAMA 5C: ORGANITZACIÓ D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Desplaçament Copa Alemana):

 Import atorgat: 362,60 €
 Import justificat: 661,67 €
 Import obligació: 362,60 €
 Import pagament: 362,60 €

PROGRAMA 5D: ORGANITZACIÓ D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Desplaçament Trofeo Nacional Málaga):

 Import atorgat: 362,60 €
 Import justificat: 506,99 €
 Import obligació: 362,60 €
 Import pagament: 362,60 €

PROGRAMA 5E: ORGANITZACIÓ D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (Desplaçament Campionat Espanya Gandía):

 Import atorgat: 362,60 €
 Import justificat: 516,20 €
 Import obligació: 362,60 €
 Import pagament: 362,60 €

PROGRAMA 5F: ORGANITZACIÓ D'ACTES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS 
ESPORTIVES D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA O INTERÈS SOCIOESPORTIU PER AL 
MUNICIPI (I Cerimònia de premiació):

 Import atorgat: 362,60 €
 Import justificat: 1.331,10 €
 Import obligació: 362,60 €
 Import pagament: 362,60 €
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PROGRAMA 6: FORMACIÓ ESPORTIVA PER A PERSONES ENTRENADORES, 
MONITORES I VINCULADES A LES ENTITATS ESPORTIVES, AMPAS, AFAS I 
ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL MUNICIPI:

 Import atorgat: 142,50 €
 Import justificat: 298,26 €
 Import obligació: 142,50 €
 Import pagament: 142,50 €

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

 Import atorgat: 979,02 €
 Import justificat: 12.330,84 €
 Import obligació: 979,02 €
 Import pagament: 979,02 €

2. Reconèixer l'obligació a l'entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RIPOLLET, amb 
NIF G59735969, a càrrec de l'aplicació pressupostària 602.342.48000 del vigent 
Pressupost de l'Ajuntament de Ripollet, per un import de:

Programa 2: 375,00 €
Programa 3: 1.726,79 €
Programa 4: 500,00 €
Programa 5A: 362,60 €
Programa 5B: 362,60 €
Programa 5C: 362,60 €
Programa 5D: 217,56 €
Programa 5E: 217,56 €
Programa 5F:217,56 €
Programa 6: 142,50 €
Programa 7: 979,02 €

3. Notificar el sentit de l’acceptació a les persones interessades.

4. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal, per al seu 
coneixement.
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6.2.5. Justificació subvenció 2020, en règim de concurrència competitiva, 
a l’entitat AV Tiana–Pont Vell, 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 
1.831,45 € (aplicació pressupostària 602.342.48000), a favor de l’entitat AV 
TIANA-PONT VELL, per tal de finançar el 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 23 de març de 2021, l’entitat va presentar mitjançant la  instància amb 
número de registre d’entrada 2021/4207, documentació justificativa de 
despeses.

4. El 12, 13, 15, 19, 21 d’ abril i 25 de maig de 2021, es va reunir la comissió 
encarregada de valorar les justificacions de la documentació presentada per 
totes les entitats.

5. Durant el procés de revisió, la comissió va considerar que calia complementar 
la documentació presentada i el 10 de maig de 2021, es va requerir a l’entitat 
la presentació d’aquesta documentació complementària, mitjançant 
requeriment amb número de registre de sortida 2021/5391.

6. El 19 de maig de 2021, l’entitat va presentar la documentació 
complementària requerida, mitjançant la instància amb número de registre 
d’entrada 2021/7966.

7. Una vegada revisada la documentació presentada per l’entitat en el moment 
de la justificació i a posteriori del requeriment, es va considerar que les 
factures i justificants presentats que complien amb els conceptes 
subvencionables sumen un total de 2.214,93 €, segons la relació que consta 
en l’expedient administratiu. Igualment la despesa és adequada a la finalitat 
de la subvenció atorgada.
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8. El 20 de novembre de 2021, l’entitat va presentar documentació 
complementària rectificativa, mitjançant la instància amb número de 
registre d’entrada 2021-19675.

9. Revisada la documentació complementària rectificativa, es va constatar que 
existien algunes diferències respecte a la documentació valorada per la 
comissió, i per la unitat d’Intervenció i es corregeixen i/o actualitzen alguns 
aspectes després de les indicacions de la unitat d’Intervenció:
 L’entitat presenta una nova relació de despeses que inclou:

o Nova imputació al programa de la despesa d’Assegurances a nom de 
CATALANA OCCIDENTE, ajustada a la part proporcional corresponent 
a l’any 2020: 142,29 €.

o Nova factura a nom de MB ESPORT, per un import de 549,25 €, en 
concepte de material esportiu.

 Es considera justificat el pagament de la factura a nom d’ELK SPORT, en 
concepte de material esportiu per un import de 639,55 €. La consideració 
de pagament justificat respon a l’explicació dels aspectes següents per 
ordre cronològic que queden degudament acreditats amb la 
documentació aportada després d’un requeriment enviat el 10/05/2021, 
per l’entitat i que consta incorporada en l’expedient:
o L’entitat AMPA IES LLUIS COMPANYS (entitat que col·labora amb 

l’entitat AV TIANA-PONT VELL en temes esportius) realitza el 
pagament en data 30/12/2020, d’aquesta factura a mode de bestreta 
donat que l’AAVV TIANA–PONT VELL no pot fer-se càrrec en aquell 
moment del pagament.

o Mitjançant una reunió mantinguda amb els responsables de les dues 
entitats per tal d’aclarir la circumstància anteriorment explicada, es 
demana que justifiquin que aquesta bestreta ha estat retornada per 
part de l’AV TIANA–PONT VELL a l’AMPA IESLLUIS COMPANYS. 
Justificació que s’explica amb l’aportació d’un justificant expedit per 
l’AMPA IES LLUIS COMPANYS, acreditant haver cobrat per part de 
l’AV TIANA– PONT VELL amb data 20/04/2021, mitjançant un xec 
bancari.

o Degut a una confusió per part dels responsables de l’entitat, l’AV 
TIANA– PONT VELL, paguen per segona vegada la mateixa factura 
al proveïdor ELKSPORT en data 17/05/2021. Aquesta circumstància 
és advertida pel proveïdor, tal com es pot comprovar en el correu 
electrònic incorporat a l’expedient i acredita, per tant, el pagament 
de la factura dins de l’any 2020.

 Es considera justificat el pagament en efectiu de les factures dels 
proveïdors FARMÀCIA A. MARIA SANCHEZ, per un import de 49,95 € i 
MB ESPORT, per un import de 549,25,€, amb l’aportació per part de 
l’entitat del corresponent segell de PAGAT dels proveïdors.

 El nou import de despeses subvencionables ascendeix a 2.718,30 €.
 El nou import de despeses del programa és 2.718,30 €.
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 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: 1.359,15 €.

 El nou balanç econòmic presentat per l’entitat està equilibrat.

10. Donat que l’entitat va rebre la quantitat de 915,73 €,  en concepte de 
bestreta de la quantitat inicialment atorgada i que finalment l’import màxim 
a atorgar passa a ser de 1.359,15 €, s’informa favorablement sobre:

 L’aprovació de la justificació realitzada per import de 2.718,30 €.
 L’aprovació de la revocació de la part de la subvenció atorgada i no 

justificada per import de 472,30 €.

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.

5. El Pla estratègic de subvencions 2019-2021 –PLA–. El Pla estratègic de 
subvencions de l’Ajuntament, va ser 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 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
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ACORDS

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’entitat AV TIANA–PONT 
VELL, amb NIF G-60243805, 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: 1.831,45 €
 Import justificat: 2.718,30 €

2. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació, 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: 1.831,45 €
 Import justificat: 2.718,30 €
 Import obligació: 1.359,15 €
 Import bestreta: 915,73 €
 Import revocació: 472,30 €
 Import pendent de pagament: 443,42 €

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

Nom entitat: AV TIANA–PONT VELL
NIF: G60243805
Programa: PARTICIPACIÓ A L’ESPORT ESCOLAR ORGANITZAT I PROMOGUT PER 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET.
Import a revocar: 472,30 €
Incompliment que motiva revocació: Art. 22.3 LGS
Import a reintegrar: 0

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

5. Notificar aquest acord a l’entitat AV TIANA–PONT VELL i donar compte als 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament, als efectes escaients.
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7. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

7.1. Urbanisme:

7.1.1. Autorització llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres al carrer DADES PROTEGIDES.

D’acord amb 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’Urbanisme, 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:

Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer DADES PROTEGIDES, amb ref. 
cadastral 9743951DF2994D0001WU.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 161,26 €, així 
com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment per un 
import de 838,50 €.

2. 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:
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a) 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 30 de juny 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.

3. Aprovar les liquidacions següents, al senyor DADES PROTEGIDES, 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 ........................................................................1.490,41 €

 L’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  (5,59m x 365 dies) ....612,11 €

- L’OF 21, art. 6.1.g taxa connexió clavegueram nou habitatge.
Connexió clavegueram general.............................................................40,80 €
Per cada habitatge que aboqui al clavegueram (1 hab.). .....................16,30 €

4. 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 ho 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 allò 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 a la persona interessada 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 
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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.

5. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la 
tramitació de qualsevol alteració cadastral.

6. Notificar aquest acord a la persona interessada, 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.

7. 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 
(61.587,00 €), correspon un import de 2.451,16 €. 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.

7.1.2. Autorització llicència d’obres per a l’ampliació i creació d’un nou 
habitatge en l’edifici existent al DADES PROTEGIDES.

D’acord amb 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’Urbanisme, 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:
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Al senyor DADES PROTEGIDES, llicència urbanística per a l’ampliació i creació 
d’un nou habitatge en l’edifici existent al carrer DADES PROTEGIDES, amb ref. 
cadastral 9546601DF2994F0001TW.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per import de 314,16 €, així 
com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment per un 
import de 1.491,00 €.

2. 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:

a) 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 
el 12 de maig 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.

3. Aprovar les liquidacions següents, al senyor DADES PROTEGIDES, 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.........................................................................2.471,32 €

 L’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 (4,97m x 7 dies) ..........10,44 €

 L’OF 21, art. 6.1.g Taxa connexió clavegueram nou habitatge.
Per cada habitatge que aboqui al clavegueram (1 hab.). .....................16,30 €

4. 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.

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

Codi Segur de Validació d0c879aae15c4e7080a1cb61b080f5b6001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

09
/1

1/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


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 ho 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 allò 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 la persona interessada 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.

5. Igualment es posa en coneixement que aquesta llicencia pot comportar la 
tramitació de qualsevol alteració cadastral.

6. Notificar el aquest acord a la persona interessada, 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.

7. 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 
(102.120,50 €), correspon un import de 4.064,40 €. 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 núm. 75) 
aportant la notificació d’aquest acord.
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7.2. Serveis Municipals i Municipalització:

7.2.1. Aprovació de devolucions liquidacions de la venda de roses Sant 
Jordi 2022 (exp. 2022/869).

Fets

1. El 14 de febrer de 2022, la senyora DADES PROTEGIDES, va presentar 
instància al Registre general de l’Ajuntament, amb núm. 2141, en la qual va 
sol·licitar autorització per a l’ocupació de la via pública, amb la instal·lació 
d’un lloc de venda de roses, el dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de 
la festivitat de Sant Jordi.

2. El 31 de març de 2002, per Decret d’Alcaldia 2022/534, es va aprovar les 
Bases reguladores i la convocatòria, per a la participació i per a l’atorgament 
d’autorització d’ocupació temporal d’espais del domini públic local, per a la 
instal·lació de parades de venda amb motiu del projecte cultural de la “Diada 
de Sant Jordi any 2022” a Ripollet.

3. De conformitat amb el punt sisè, estan facultats per participar en aquesta 
convocatòria i podran sol·licitar autorització per exercir la venda de roses, 
llibres, il·lustracions i objectes de regal vinculats a la diada, durant la Diada 
de Sant Jordi: 

 Les persones físiques o jurídiques (degudament representades) que 
exerceixen una activitat econòmica legalment constituïda de floristeria, 
llibreria, papereria, a Ripollet.

 Les entitats culturals o cíviques sense ànim de lucre, i les associacions 
de mares/pares/famílies d’alumnes degudament inscrites en el Registre 
d'entitats municipals de Ripollet.

 Centres educatius del municipi.
 Els autors i les autores locals, persones escriptores o il·lustradores.

4. El 14 d’abril de 2022, es va donar audiència a la interessada senyora DADES 
PROTGIDES, no va presentar cap al·legació.

5. Consta en l’expedient liquidació núm. 2600067-0000046245, per un 
import de 106,00 €, en concepte de taxa ocupació via publica venda roses 
Sant Jordi.

Fonaments de dret

1. El règim jurídic que regula la utilització dels béns de domini públic (espai 
públic) cal remetre´s als articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP).
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2. Els articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL).

3. Els articles 218 i següents 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 
(TRLMC).

4. En el cas que ens ocupa el peticionari planteja l’ús privatiu, sense 
transformació d’una porció del domini públic, en els termes establerts a 
l’article 57 RPEL i 85 LPAP.

5. És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per acordar l’aprovació de 
liquidacions d’exaccions locals segons el que ve establert en el punt cinquè, 
apartat 2.b) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863 de 5 de desembre, de 
delegació de competències.

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 
de Serveis Municipals i Municipalització, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la devolució, rectificar o anul·lar el document d’ingrés amb núm. de 
càrrec valor 2600067-0000046245, a nom de la senyora DADES PROTEGIDES, 
per import de 106,00 €, en concepte taxa ocupació via publica venda roses Sant 
Jordi, a causa de la denegació del permís per la ocupació de la via pública per la 
Diada de Sant Jordi del 2022.

2. Per tal de procedir a la tramitació de la devolució, si escau, caldrà aportar 
número de compte bancari a nom del titular, a l’oficina de l’Organisme de Gestió 
Tributària de Diputació de Barcelona, emplaçada a la rambla Sant Jordi, 75.

3. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i donar compte al Departament de 
Tresoreria.
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7.2.2. Aprovació de devolucions liquidacions de la venda de roses Sant 
Jordi 2022 (exp. 2022/1268).

Fets

1. El 23 de febrer de 2022, la senyora DADES PROTEGIDES, va presentar 
instància al Registre general de l’Ajuntament, amb núm. 2676, per la qual 
va sol·licitar autorització per a l’ocupació de la via pública amb la instal·lació 
d’un lloc de venda de roses, el dia 23 d’abril, amb motiu de la celebració de 
la festivitat de Sant Jordi.

2. El 31 de març de 2002, per Decret d’Alcaldia 2022/534, es va aprovar les 
Bases reguladores i la convocatòria, per a la participació i per a l’atorgament 
d’autorització d’ocupació temporal d’espais del domini públic local, per a la 
instal·lació de parades de venda amb motiu del projecte cultural de la “Diada 
de Sant Jordi any 2022” a Ripollet.

3. De conformitat amb el punt sisè, estan facultats per participar en aquesta 
convocatòria i podran sol·licitar autorització per exercir la venda de roses, 
llibres, il·lustracions i objectes de regal vinculats a la diada, durant la Diada 
de Sant Jordi:

 Les persones físiques o jurídiques (degudament representades) que 
exerceixen una activitat econòmica legalment constituïda de floristeria, 
llibreria, papereria, a Ripollet.

 Les entitats culturals o cíviques sense ànim de lucre, i les associacions 
de mares/pares/famílies d’alumnes degudament inscrites en el Registre 
d'entitats municipals de Ripollet.

 Centres educatius del municipi.
 Els autors i les autores locals, persones escriptores o il·lustradores.

4. El 14 d’abril de 2022, es va donar audiència a la interessada, senyora DADES 
PROTEGIDES, no va presentar cap al·legació.

5. Consten en l’expedient liquidació núm. 2626470-0000056585, per un 
import de 81,00 €, de 23 de febrer de 2022, en concepte Sant Jordi 22, 
Ordenança fiscal núm. 25 i liquidació núm. 2626472-0000056587, per un 
import 25,00 €, de 23 de febrer de 2022, en concepte Sant Jordi 22, 
Ordenança fiscal núm. 6, taxa ocupació del subsòl. I que a data 25 de juliol 
de 2022, consten pendents de pagament.
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Fonaments de dret

1. El règim jurídic que regula la utilització dels béns de domini públic (espai 
públic) cal remetre´s als articles 84 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP).

2. Els articles 53 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL).

3. Els articles 218 i següents 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  
(TRLMC).

4. En el cas que ens ocupa el peticionari planteja l’ús privatiu, sense 
transformació d’una porció del domini públic, en els termes establerts a 
l’article 57 RPEL i 85 LPAP.

5. És la Junta de Govern Local l’òrgan competent per acordar l’aprovació de 
liquidacions d’exaccions locals segons el que ve establert en el punt cinquè, 
apartat 2.b) de la Resolució d’Alcaldia 2019/1863 de 5 de desembre, de 
delegació de competències.

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 
de Serveis Municipals i Municipalització, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents

ACORDS

1. Aprovar la rectificació o anul·lar els documents d’ingrés amb núm. de càrrec 
valor 2626470-0000056585, per import de 81,00 €, en concepte Sant Jordi 22, 
Ordenança fiscal núm. 5, i núm. de càrrec valor 2626472-0000056587, per un 
import 25,00 €, en concepte Sant Jordi 22, Ordenança fiscal núm. 6, taxa 
ocupació del subsòl, a nom de la senyora DADES PROTEGIDES, a causa de la 
denegació del permís per la ocupació de la via pública per la Diada de Sant Jordi 
del 2022.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i, donar compte al Departament de 
Tresoreria.

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

8. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

8.1. Economia:

8.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte d’obres de la nova instal·lació de refrigeració i ventilació del 
Pavelló Francesc Barneda de Ripollet.

Fets 

1. El 31 de març de 2022, el Ple municipal, va aprovar inicialment el Projecte 
executiu de la nova instal·lació de refrigeració i ventilació del Pavelló 
Francesc Barneda en la població de Ripollet, redactat per la mercantil ZYR 
Ingenieros Asociados, SL, Sr. DADES PROTEGIDES, amb un preu de contracte 
de 95.387,53€ (21% IVA inclòs) i així mateix, s’acordà sotmetre l’expedient 
a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies 
hàbils, de conformitat amb l’article 235 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.

2. L’esmentada aprovació inicial es va sotmetre a informació pública, 
mitjançant publicació en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 
d’abril de 2022, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 20 d’abril 
de 2022, al Tauler d’edictes municipal en data 26 d’abril de 2022 i a la pàgina 
web municipal.

3. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi formulat reclamacions i/o 
al·legacions, s’ha esdevingut aprovat definitivament.

4. El 20 de juny de 2022, es va publicar l’aprovació definitiva en el DOGC i el 
21 de juny de 2022 en el BOPB.

5. El 7 d’octubre de 2022, es va emetre memòria tècnica justificativa per part 
de l’enginyera tècnica municipal, que va ser incorporada en l’expedient 
administratiu, justificant la necessitat de la realització de les obres de la nova 
instal·lació de refrigeració i ventilació del Pavelló Francesc Barneda de 
Ripollet, així com la seva idoneïtat i la sostenibilitat financera de la 
contractació.
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6. L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel 
qual cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 
igualtat de tracte.

7. La unitat de Contractació ha elaborat el Plec de clàusules administratives 
particulars –PCAP–, constant a l’expedient el Projecte-Plec de prescripcions 
tècniques –PPT–, quin tenor i documentació conformen l’expedient 
administratiu de licitació i posterior contracte administratiu, donant 
compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques.

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

 42500000-1 – Equips de refrigeració i ventilació
 42510000-4 – Intercanviadors de calor
 45331200-8 – Treballs d’instal·lació de ventilació i aire condicionat
 45315000 -8 – Treballs d’instal·lació elèctrica d’equips de calefacció

Fonaments de dret

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

2. En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor 
estimat dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 
78.832,67 €.

3. En el càlcul de l’import total estimat s’ha de tenir en compte qualsevol forma 
d’opció eventual, les eventuals pròrrogues del contracte, i les modificacions 
previstes.
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4. No està subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que 
preveu l’article 21.1.b) de la LCSP llindars dels contractes subjectes a 
regulació harmonitzada i la posterior actualització mitjançant Ordre 
ministerial HFP/1499/2021, de 28 de desembre, pel qual es publiquen els 
límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació dels 
sector públic, amb entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

5. La contractació es durà a terme mitjançant el procediment obert simplificat 
de tramitació sumària, d’acord amb l’article 159.6  de la LCSP, atès que el 
valor estimat de contracte és inferior a 80.000,00 €, i la seva adjudicació 
serà mitjançant l’aplicació de criteris avaluables de manera automàtica.

6. La disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la quantia i 
característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a 
la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

Per tot 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 la necessitat de procedir a la licitació del contracte les obres de la nova 
instal·lació de refrigeració i ventilació del Pavelló Francesc Barneda de Ripollet, 
quines prestacions estan genèricament enunciades al contingut dels documents 
Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques, 
continguts a l’expedient administratiu.

2. Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 602.342.63201 “Millores instal·lacions esportives” del Pressupost 
municipal.

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

Any 2022: despesa de 78.832,67 €, més l’IVA de 16.554,86 €, conformen una 
despesa total del 95.387,53 €.
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4. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert simplificat, d’acord amb 
la documentació que l’integra, aprovant el Plec de clàusules administratives 
particulars, el Plec de prescripcions tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

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

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

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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