
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 2022/44
Caràcter: ordinària
Data: 20 de desembre de 2022
Horari: 10.17 a 10.30 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Membres assistents:

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

Membres absents:

Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde

Altres assistents:

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària
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:

1. Aprovació acta sessió anterior.
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2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Beques menjador escoles bressol, setembre i octubre 2022.

3.1.2. Aprovació de la liquidació pel cofinançament del Servei de Teleassistència 
Local, pel període de setembre a desembre 2022.

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Devolució de les fiances constituïdes, per l’ocupació temporal del domini 
públic d’espais de casetes-bar “xiringos” i barres de bar instal·lats, pels concerts 
organitzats per l’Ajuntament de Ripollet dins del marc de la Festa Major 2022.

4.1.2. Justificació de la subvenció nominativa, a favor de l’associació Societat 
Coral del Vallès, per a l’exercici 2021.

4.2. Esports:

4.2.1. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a efectuar a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), corresponent al 49,39 % de l’import de les 
certificacions núm. 7, 8 i 9 de les obres de remodelació del poliesportiu municipal 
de Ripollet, fase 1.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Devolució dipòsit de garantia obres majors (exp. 2022/6833).

5.1.2. Devolució dipòsit de garantia obres majors (exp. 2022/2860).

5.1.3. Baixa gual (exp. 2021/8157).
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Urgències:

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Atorgament d’una subvenció prevista nominativament en el Pressupost, a 
favor de l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, per portar a terme el 
projecte de Cavalcada de Reis 2022/2023 i la formalització del corresponent 
conveni.

6.1.2. Atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
projectes i activitats culturals d’entitats i associacions sense ànim de lucre per a 
l’any 2022.

6.2. Esports:

6.2.1. Atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
projectes i activitats esportives d’entitats i associacions sense ànim de lucre per 
a l’any 2022.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

D’acord amb el que disposa l’article 110 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’aprova l’acta núm. 2022/43, de 13 de 
desembre.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/1900, de 31 d’octubre, pel qual es va aprovar el calendari de prestació 
de servei per a la realització dels cursos de natació en horari escolar al 
poliesportiu durant el curs escolar 2022/2023, al Servei de Rehabilitació 
Comunitària Cerdanyola del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i la liquidació de 
la taxa corresponent, per un import total de 1.000,00 €.

 2022/2016, de 21 de novembre, pel qual es va autoritzar l’ocupació de via 
publica i infraestructura de Cercavila de nadales i Els gegants amb La Marató, 
per part de l’entitat Comissió Ripolletenca d’Activitats Culturals.
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Aplicar la bonificació del 100 %, en la liquidació de la taxa prevista en l’article 
6.9 de l’Ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, ja que l’activitat està organitzada per una entitat 
d'àmbit municipal, sense ànim de lucre, i en l’activitat l’Ajuntament participa 
com a col·laborador i dóna suport.

Eximir de la liquidació de la taxa prevista en l’Ordenança fiscal núm. 6, per 
les ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública, segons es recull a 
l’article 5 beneficis fiscals, ja que no estaran obligades al pagament d’aquesta 
taxa les peticions efectuades per entitats sense ànim de lucre, com és el cas 
de l’entitat que ocuparà l’espai.

 2022/2017, de 21 de novembre, pel qual es va autoritzar l’ocupació de via 
publica i infraestructura de l’activitat Marató de ball en línia, per La Marató 
de Tv3, organitzada per l’entitat Line Dance Palau Ausit.

Aplicar la bonificació del 100 % en la liquidació de la taxa prevista en l’article 
6.9 de l’Ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, ja que l’activitat està organitzada per una entitat 
d'àmbit municipal, sense ànim de lucre, i en l’activitat l’Ajuntament participa 
com a col·laborador i dóna suport.

Eximir de la liquidació de la taxa prevista en l’Ordenança fiscal núm. 6, per 
les ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública, segons es recull en 
l’article 5 beneficis fiscals, ja que no estaran obligades al pagament d’aquesta 
taxa les peticions efectuades per entitats sense ànim de lucre, com és el cas 
de l’entitat que ocuparà l’espai.

 2022/2018, de 21 de novembre, pel qual es va autoritzar l’ocupació de via 
publica i infraestructura de l’activitat XXVI Aniversari, organitzada per 
l’entitat Centro Recreativo y Cultural Aragonés de Ripollet.

Aplicar la bonificació del 100 % en la liquidació de la taxa prevista en l’article 
6.9 de l’Ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, ja que l’activitat està organitzada per una entitat 
d'àmbit municipal, sense ànim de lucre, i en l’activitat l’Ajuntament participa 
com a col·laborador i dóna suport.

Eximir de la liquidació de la taxa prevista en l’Ordenança fiscal núm. 6, per 
les ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública, segons es recull en 
l’article 5 beneficis fiscals, ja que no estaran obligades al pagament d’aquesta 
taxa les peticions efectuades per entitats sense ànim de lucre, com és el cas 
de l’entitat que ocuparà l’espai.
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 2022/2040, de 22 de novembre, pel qual es va autoritzar l’ocupació de via 
publica i infraestructura de l’activitat Dia de la Discapacitat, per part de 
l’entitat Sonreir es Vivir.

Aplicar la bonificació del 10 0% en la liquidació de la taxa prevista en l’article 
6.9 de l’Ordenança fiscal núm. 22, reguladora dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, ja que l’activitat està organitzada per una entitat 
d'àmbit municipal, sense ànim de lucre, i en l’activitat l’Ajuntament participa 
com a col·laborador i dóna suport.

Eximir de la liquidació de la taxa prevista en l’Ordenança fiscal núm. 6, per 
les ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública, segons es recull en 
l’article 5 beneficis fiscals, ja que no estaran obligades al pagament d’aquesta 
taxa les peticions efectuades per entitats sense ànim de lucre, com és el cas 
de l’entitat que ocuparà l’espai.

 2022/2094, de 29 de novembre, pel qual es va autoritzar l’ús del pavelló 
Francesc Barneda, per a la realització del II Fòrum Mentoria d’Entrenadores, 
a l’entitat Club Bàsquet Ripollet. Cessió que està exempta de taxa al tractar-
se d’una entitat sense ànim de lucre, segons estableix l’article 6.1.11, referent 
als usos especials d’instal·lacions esportives, segons l’Ordenança fiscal núm. 
19, reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius.

 2022/2107, de 2 de desembre, pel qual s’aprova la relació de factures 
tramitació OFI mes d’octubre 2022, per un import total de 444.997,01 €.

 2022/2120, de 5 de desembre, pel qual s’aprova la tramitació OFI Festa Major 
2022, de 30 de novembre de 2022, per un import total de 263.371,98 €.

 2022/2122, de 5 de desembre, pel qual s’aprova la relació de factures 
novembre 2022 (fase ADO), de 18 de novembre de 2022, per un import total 
de 167.610,99 €.

 2022/2124, de 5 de desembre, pel qual s’aprova la relació de factures 
novembre 2022 (fase O), de 18 de novembre de 2022, per un import total 
de 1.259.673,93 €.
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3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials:

3.1.1. Beques menjador escoles bressol, setembre i octubre 2022.

Fets

1. Les beques/ajuts de menjador escolar d’escoles bressol municipals tenen, 
entre altres, per finalitat:

 Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació 
econòmica actual, i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a 
l’educació.

 Donar suport econòmic a la despesa que suposa el menú de menjador 
escolar a les famílies del municipi.

2. El 24 de maig de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar  la convocatòria 
de beques de menjador escoles bressol municipals de Ripollet, per al curs 
2022-2023.

3. El període de sol·licituds de beques/ajuts per al curs 2022-2023, va ser del 
27 de juny al 22 de juliol de 2022.

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

Fonaments de dret

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

2. Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

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

4. Convocatòria de beques de menjador escolar escoles bressol municipals de 
Ripollet, per al curs 2022-2023, aprovada per Junta de Govern Local, de 24 
de maig 2022.

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

Codi Segur de Validació c63c8f11e34042058e82de66b2f4c3fc001

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

02
/0

1/
20

23
S

ec
re

tà
ri

a

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


5. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
modificat i publicat íntegrament en el BOPB, de 8 d’agost 2022.

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

El 2 desembre 2022, la cap de Serveis Socials, va emetre informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït literalment.

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

ACORD

1. Atorgar les beques de menjador escolar dels mesos de setembre i octubre 
2022, corresponents a les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La 
Verema, per un import total de 937,31 €.

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa, de les beques de 
menjadors escolar dels mesos setembre i octubre 2022 (corresponents a l’escoles 
bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema), per un import total de 937,31 
euros, segons l’annex I “relació beques menjador escoles bressols municipals 
Ripollet, mesos setembre i octubre 2022”, que consta incorporada en l’expedient 
administratiu, que comença per l’alumne amb NIF del tutor ***2813** i acaba 
per l’alumne amb NIE del tutor ****8752*.

3. Ordenar el pagament a l’endossatari Eurest Catalunya, SL, amb NIF 
B58062027, per un import total de 937,31 €, de conformitat amb el que disposa 
el punt 16 de les bases reguladores i convocatòria.

4. Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador escolar, 
del vigent Pressupost.
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3.1.2. Aprovació de la liquidació pel cofinançament del Servei de 
Teleassistència Local, pel període de setembre a desembre 2022.

Fets

1. El 30 de juny de 2021, l’Ajuntament de Ripollet, es va adherir al Servei de 
Teleassistència Local 2021-2024 de la Diputació de Barcelona, acceptant el 
contingut de les bases per a la gestió i desenvolupament del programa SLT 
anys 2021-2024 (publicades en el BOPB de 17 de juny de 2020), i la seva 
modificació (publicada en el BOPB de 17 de novembre de 2020).

2. D’acord amb la base 11 “Finançament del Programa”, la Diputació finançarà 
el 47 % del cost i el 53 % restant anirà a càrrec de l’Ajuntament de Ripollet.

3. El 25 de novembre de 2002, es va rebre la liquidació de la part que correspon 
satisfer a l’Ajuntament de Ripollet, pel Servei de Teleassistència Local pel 
període de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2022, per un import de 
29.302,77 €.

4. Cal procedir a l’aprovació la liquidació, per posteriorment procedir al 
pagament d’aquest deute que anirà a càrrec de la partida pressupostària 301-
2311-46100 “Aportació Diputació Programa Teleassistència” del vigent 
Pressupost.

Fonaments de dret

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

2. Articles, 8, 9 i 10 i l’annex 2 del Decret 27/2003, de 21 de gener, d’atenció 
social primària.

3. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció a l’autonomia personal i 
atenció a la dependència.

4. 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.

5. Les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de 
Teleassistència –anys 2021-2024”, publicades en el BOPB, de 17 de juny de 
2020.

6. La modificació d’aquestes Bases, aprovada per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 12 de novembre de 2020 i publicada en el 
BOPB, de 17 de novembre de 2020.
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7. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

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

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

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

ACORD

1. Aprovar la liquidació emesa per la Diputació de Barcelona, per import de 
29.302,77 €, pel cofinançament del Servei Local de Teleassistència, pel període 
de setembre fins desembre 2022.

2. Autoritzar i disposar una despesa per import de 29.302,77 €, a favor de la 
Diputació de Barcelona, a càrrec de la partida pressupostària 301-2311-46100 
“Aportació Diputació Programa Teleassistència”, del vigent Pressupost.
 
3. Reconèixer l’obligació per l’import total de 29.302,77 €, a càrrec de la partida 
pressupostària 301-2311-46100 “Aportació Diputació Programa 
Teleassistència”, del vigent Pressupost.

4. Comunicar aquest acords als departaments d’Intervenció i Tresoreria.

5. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
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4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura:

4.1.1. Devolució de les fiances constituïdes, per l’ocupació temporal del 
domini públic d’espais de casetes-bar “xiringos” i barres de bar 
instal·lats, pels concerts organitzats per l’Ajuntament de Ripollet dins del 
marc de la Festa Major 2022.

Fets

1. A la Festa Major de Ripollet 2022, havia espais destinats a ubicar les casetes-
Bar “xiringos” i barres de bar instal·lades pels concerts organitzats per 
l’Ajuntament de Ripollet, dins del marc de la Festa Major 2022, i es van 
aprovar les bases de la convocatòria per a l'atorgament de les llicències 
d'ocupació temporal d'espais de domini públic, per Decret d’Alcaldia 
2022/1099, de 22 de juny.

Aquestes bases reguladores fan referència a dues modalitats de participació:

a) Casetes-bar ”xiringos”.
b) Barres de bar per a concerts organitzats per l’Ajuntament.

2. Per part de les entitats que van estar autoritzades, per a l’ocupació temporal 
del domini públic d’espais de casetes-bar “xiringos” i barres de bar instal·lats 
pels concerts organitzats per l’Ajuntament de Ripollet, dins del marc de la 
Festa Major 2022, van constituir les fiances següents, corresponents a la 
neteja per l’ocupació d’espai:

3. Revisat l’estat de la neteja per l’ocupació d’espai, al carrer de casetes-Bar 
“xiringos” i barres de bar instal·lats pels concerts organitzats per 
l’Ajuntament de Ripollet, dins el marc de la Festa Major, correspon la 
devolució a les entitats seguidament relacionades:

Entitat NIF Import
Club Bàsquet Ripollet V58847880 150,00 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 150,00 €
Peña Deportiva Pajaril G58001504 300,00 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 300,00 €
Escola Futbol Base Ripollet G63159545 300,00 €
Societat Ocellaire la Vella de Ripollet G65465130 300,00 €

Entitat NIF Import
Club Bàsquet Ripollet V58847880 150,00 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 150,00 €
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4. El 14 de setembre de 2022, Urbaser, va emetre informe on s’indica que es va 
revisar i comprovar l’estat de neteja dels espais ocupats en els termes 
següents:

“A L’Avinguda Catalunya, a la ubicació ocupada per la Societat Ocellaire la 
Vella de Ripollet, van quedar taques olioses al paviment. Per aconseguir 
realitzar la neteja es van destinar mitjans específics. L’import total de la 
despesa va de ser 176,34 €.

Segons el que estableixen les bases en el seu punt dotzè, lletra h, dins 
l’apartat de drets i obligacions dels autoritzats, s’estableix que si l’entitat no 
deixa en bones condicions l’espai ocupat, si la fiança no cobreix el cost total 
de la neteja extraordinària de l’espai ocupat, la resta del cost anirà a càrrec 
de l’adjudicatari.”.

Per aquest motiu correspon la devolució següent:

Fonaments de dret

1. Ordenança fiscal núm. 40, reguladora dels preus públics, de l’Ordenança 
General de a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals.

Annex 40.1. Preu públic per a la prestació de serveis culturals o de lleure, 
tarifa setena:

A.1. Per l’ocupació d’espai al carrer amb un “xiringuito” de les entitats 
locals, sense ànim de lucre i partits polítics durant la Festa Major 
300,00 €.

A.2. Fiança en concepte de neteja per l’ocupació d’espai al carrer d’un 
“xiringuito” de les entitats locals, sense ànim de lucre i partits polítics 
durant la Festa Major 300,00 €.

A.3. Barra de bar per part de les entitats locals, sense ànim de lucre durant 
el concert i el ball de “confetti” de la Festa Major 150,00 €.

A.4. Fiança en concepte de neteja, per la barra del bar del concert i el ball 
de “confetti” de la Festa Major 150,00 €.

Peña Deportiva Pajaril G58001504 300,00 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 300,00 €
Escola Futbol Base Ripollet G63159545 300,00 €

Entitat NIF Import
Societat Ocellaire la Vella de Ripollet G65465130 123,66 €
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2. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra b) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

El 17 de novembre de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe, el 
qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna per reproduït 
literalment.

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

ACORD

1. Aprovar la devolució de les fiances constituïdes, corresponents a la neteja per 
l’ocupació d’espai al carrer de casetes-Bar “xiringos” i per barres de bar i el ball 
de “confetti” instal·lats pels concerts organitzats per l’Ajuntament de Ripollet, 
dins el marc de la Festa Major, a les entitats següents:

Entitat NIF Import
Club Bàsquet Ripollet V58847880 150,00 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 150,00 €
Peña Deportiva Pajaril G58001504 300,00 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 300,00 €
Escola Futbol Base Ripollet G63159545 300,00 €
Societat Ocellaire la Vella de Ripollet G65465130 123,66 €

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

3. Notificar aquest acord a totes les persones interessades.

4.1.2. Justificació de la subvenció nominativa, a favor de l’Associació 
Societat Coral del Vallès, per a l’exercici 2021.

Fets

1. El 29 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2332, es va aprovar una 
subvenció nominativa per un import de 1.802,30 €, a favor de l’Associació 
Societat Coral del Vallès, per tal d’atendre part de les despeses de la 
programació anual d’activitats, amb un pressupost total de 35.390,00 €.
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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 601.334.48015.

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

3. El 15 de març de 2022, van presentar, mitjançant instància al Registre 
general de l’Ajuntament, núm. d’entrada 2022-4125, una relació de 
documents justificatius de la subvenció, així com la relació de factures 
justificatives de la subvenció per import de 38.001,37 €, de les quals van 
imputar al projecte la quantitat de 32.407,99 €.

4. Segons consta en l’informe tècnic de la cap d’unitat de Cultura, un cop 
revisada la documentació presentada, es va considerar que de les factures i 
justificants presentats, els quals acompleixen amb els conceptes 
subvencionables i reuneixen els requisits exigits en el conveni aprovat per a 
l’any 2021, i que es poden imputar al projecte, sumen un import total de 
25.999,38 € (consta la relació amb els imports imputats i els conceptes als 
que corresponen al full de càlcul, incorporat en l’expedient administratiu). 
Aquesta diferència entre l’import total imputat al projecte de les factures 
presentades per l’entitat, i l’import imputat segons els llistats de 
l’Ajuntament, respon a que les comissions bancàries no són conceptes 
subvencionables, pel que s’han eliminat del llistat.

5. Tots els comprovants de pagament presentats és consideren vàlids i 
admesos. Igualment aquesta despesa és adequada a la finalitat de la 
subvenció atorgada, segons el projecte aportat per l’Associació Societat Coral 
del Vallès.

6. D’aquestes factures s’ha imputat al projecte la quantitat de 25.999,38 €.

Fonaments de dret

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

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

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

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

ACORD

1. Aprovar la justificació de despeses presentada per l’Associació Societat Coral 
del Vallès, amb NIF G58263575, per un import de 25.999,38 €, que és inferior 
al pressupost presentat per al projecte anual, pel qual es va a aprovar una 
subvenció de 1.802,30 €.
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2. Reconèixer l’obligació per import de 360,46 €, corresponent al 20 % restant, 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 601.334.48015.

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

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

4.2. Esports:

4.2.1. Aprovació de liquidació per a la realització del pagament a efectuar 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), corresponent al 49,39 % de 
l’import de les certificacions núm. 7, 8 i 9 de les obres de remodelació del 
poliesportiu municipal de Ripollet, fase 1.

Fets

1. El 9 de març de 2021, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va aprovar 
definitivament, en sessió de Junta de Govern, el Projecte executiu de 
remodelació del poliesportiu municipal de Ripollet fase 1, amb un pressupost 
de 4.910.615,73 euros, IVA inclòs (exp. municipal 2019/3210). Projecte 
municipal que està dirigit facultativament pels tècnics de l’AMB.

2. El 5 de juliol de 2021, l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, van signar el Conveni de col·laboració per al finançament de les 
obres del projecte de remodelació del poliesportiu municipal de Ripollet fase 
1 (exp. municipal 2021/3873). La clàusula cinquena distribueix 
percentualment de la manera següent el finançament que cal aportar: AMB 
50,61 % i Ajuntament de Ripollet 49,39 %.

3. El 29 de setembre de 2022, l’AMB, va presentar al Registre general de 
l’Ajuntament, amb entrada (ENTRA2022-18594), la certificació núm. 7, 
d’obra del projecte per import de 183.372,80 €, amb la documentació 
corresponent:

 Certificació de la direcció facultativa de l’obra, com que s’han executat 
les obres corresponents al mes de juliol de 2022, amb les condicions del 
contracte.

 Factura núm. 0002 0000032215, de Grupmas Edificació, SLU, 
corresponent amb les obres del mes de juliol, per un import de 
183.372,80 €.

 Ofici de l’AMB, requerint a l’Ajuntament de Ripollet, l’abonament de 
90.567,83 euros (IVA inclòs) per la certificació d’obra núm. 7, equivalent 
al 49,39 %, segons conveni.
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4. El 26 d’octubre de 2022, l’AMB, va presentar al Registre general de 
l‘Ajuntament, amb entrada (ENTRA2022-20805), la certificacions núm. 8 i 
9 d’obra, del projecte per import de 369.641,73 €, amb la documentació 
corresponent:

 Certificació de la direcció facultativa de l’obra, com que s’han executat 
les obres corresponents al mes d’agost i setembre de 2022, amb les 
condicions del contracte.

 Factura núm. 0002 0000032216, de Grupmas Edificació, SLU, 
corresponent amb les obres del mes d’agost, per un import de 
212.945,30 €.

 Factura núm. 0002 0000032218, de Grupmas Edificació, SLU, 
corresponent amb les obres del mes de setembre, per un import de 
156.696,43 €.

 Ofici de l’AMB, requerint a l’Ajuntament de Ripollet, l’abonament de 
182.566,05 euros (IVA inclòs), per les certificacions d’obra núm. 8 i 9, 
equivalent al 49,39 %, segons conveni.

5. El 10 de novembre de 2022, el cap d’unitat d’Equipaments Esportius, va 
emetre informe, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que 
es dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

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

2. Per tal de regular la voluntat expressada en les manifestacions anteriors, les 
dues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord de 
col·laboració, mitjançant la celebració d’un conveni, d’acord amb el que es 
preveu als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
d’altres preceptes d’aplicació.

3. L’article 111.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, en el cas que l’Administració 
s’obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques a càrrec del 
pressupost municipal, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de 
fons, o de l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap intervenció 
prèvia.
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4. L’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és la Junta de Govern Local, en 
exercici de les potestats delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 
de desembre, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
16 de desembre de 2019, en concret, segons disposa la lletra a) de l’epígraf 
2 de l’apartat cinquè, respecte les atribucions en matèria de gestió 
econòmica i financera.

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

ACORD

1. Aprovar la liquidació corresponent a les certificacions núm. 7, 8 i 9, de l’obra 
del Projecte de remodelació del poliesportiu municipal de Ripollet fase 1, per un 
import de 273.133,88 € (IVA inclòs) (90.567,83 € i 182.566,05 €), corresponent 
al 49,39 %, segons conveni signat el 5 de juliol de 2021, amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

2. Reconèixer l’obligació per un import de 273.133,88 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 602-342-76400 (Aportació AMB projecte remodelació 
poliesportiu fase 1).

3. Comunicar aquest acord al Departament de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament.

4. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Devolució dipòsit de garantia obres majors (exp. 2022/6833).

Fets

1. El 5 d’octubre de 2022, el senyor DADES PROTEGIDES, va sol·licitar, amb 
número de registre d’entrada 2022-19242, la devolució de la garantia de 
reposició de paviment.

2. El 31 d’octubre de 2022, l’arquitecta tècnica municipal, va emetre informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es 
dóna per reproduït literalment.
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Fonaments de dret

1. Article 16.2 de les ordenances metropolitanes d’edificació

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

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

ACORD

1. Procedir a la cancel·lació i devolució de la garantia, per import de 2.520,00 €, 
constituïda pel Sr. DADES PROTEGIDES, per assegurar la reposició de paviment, 
com a conseqüència de les obres de construcció habitatge unifamiliar entre 
mitgeres a la DADES PROTEGIDES, autoritzades per la Junta de Govern Local, de 
16 de febrer de 2021, segons expedient amb referència OM 2020-3519.

2. Notificar aquest acord a les persones interessades, als efectes oportuns.

5.1.2. Devolució dipòsit de garantia obres majors (exp. 2022/2860).

Fets

1. L’11 de juliol de 2018, mitjançant escriptura notarial segons núm. de protocol 
2207, la mercantil Floresta Cotolino P9, SL, amb NIF B95847943, va canviar 
de denominació social a Inbisa Ripollet Can Clos, SL, amb NIF B95847943.

2. El 27 d’abril de 2022, la mercantil Inbisa Ripollet Can Clos, SL, va sol·licitar, 
amb número de registre d’entrada 2022-2860, la devolució de la garantia de 
residus.

3. El 9 de juny de 2022, la mercantil Inbisa Ripollet Can Clos, SL, va presentar, 
amb registre d’entrada 11181, nova documentació corregint un error en la 
persona que va sol·licitar la devolució.

4. El 21 de novembre de 2022, amb núm. de registre de sortida 2022-11497, se 
li va enviar escrit de requeriment de deficiències, pel que fa a la garantia de 
residus.

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

Codi Segur de Validació c63c8f11e34042058e82de66b2f4c3fc001

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

02
/0

1/
20

23
S

ec
re

tà
ri

a

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


5. El 21 de novembre de 2022, la mercantil Inbisa Ripollet Can Clos, SL, va 
presentar, amb registre d’entrada 2022-22748, nova documentació.

6. El 29 de novembre de 2022, l’arquitecta tècnica municipal, va emetre informe 
favorable, el qual consta incorporat en l’expedient administratiu i que es dóna 
per reproduït literalment.

Fonaments de dret

1. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.

2. Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 
aprovada en sessió plenària de 16 de maig de 2012.

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

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

ACORD

1. Procedir a la cancel·lació i devolució de la garantia, per import de 190.377,66 
euros, constituïda per la mercantil Floresta Cotolino P9, SL, avui denominada 
Inbisa Ripollet Can Clos SL, amb NIF B95847943, per la correcta gestió de 
residus, com a conseqüència de les d'obres de construcció d’un edifici 
plurifamiliar amb 68 places, 69 places d’aparcament i 60 trasters al carrer Sant 
Salvador, 45 i carrer Sant Josep, 42, autoritzades per la Junta de Govern Local, 
de 27 de novembre de 2018, segons expedient amb referència OM18-004-
X10882 (2018/2437).

2. Notificar aquest acord a les persones interessades, als efectes oportuns.
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5.1.3. Baixa gual (exp. 2021/8157).

Fets

1. El 2 de novembre de 2021, la mercantil Promotora Joan Miro 21, SL, va 
presentar al Registre general de l’Ajuntament, entrada núm.18360, instància 
per baixa de guals en el carrer Fontanella, 41, expedient amb referència 
interna 2021/8157.

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

3. El 8 d’abril de 2022, d’acord amb la inspecció realitzada, “s’observa que en 
aquest local hi ha actualment una activitat i no es possible el accés de 
vehicles, tampoc te vorada de gual perquè coincideix amb un pas de vianants. 
Té placa de gual a la façana núm. 091”.

4. El 8 de juliol de 2022, els Serveis tècnics municipals, van emetre informe 
favorable, en el que fan constar que:

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

 D’acord amb la sessió Plenària de 24 de novembre de 2016 (número 
10/2016) les competències per a la gestió de reserves d’estacionament 
recau sobre l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
per tant es proposa notificar el present informe a dit organisme.”.

Fonament de dret

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

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

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

ACORD

1. Donar de baixa, del Padró municipal de guals i reserves, els guals emplaçats al 
carrer Fontanella, 41 (núm. placa 639 i 975), que consten a nom de la mercantil 
Promotora Joan Miro 21, SL, d’acord amb la sol·licitud presentada i l’informe 
emès pels Serveis tècnics.

2. Notificar aquest acord a l’interessat i l’Organisme de Gestió Tributària, als 
efectes d’actualització del padró municipal de guals i reserves, ja que l’ús efectiu 
del gual va finalitzar el 2 de novembre de 2021.

*****

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

6. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

6.1. Cultura:

6.1.1. Atorgament d’una subvenció prevista nominativament en el 
Pressupost, a favor de l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, per 
portar a terme el projecte de Cavalcada de Reis 2022/2023 i la 
formalització del corresponent conveni.

Fets

1. L’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple, de 31 de març de 2022, i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 12 de juliol de 2022 (en 
endavant l’Ordenança).

2. En aquesta Ordenança s’estableix en el seu article 21 els supòsits de 
concessió directa, que implica que les subvencions es poden atorgar 
directament, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, en els casos 
següents: quan estiguin consignades nominativament en el pressupost 
general de l’Ajuntament, quan l’atorgament o la quantia els imposi a 
l’Ajuntament una norma de rang legal, i amb caràcter excepcional, quan es 
tracti de subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitari, o altres raons degudament justificades que en 
dificultin la convocatòria pública, de conformitat amb el previst en l’article 
22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (endavant, 
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LGS). Aquestes raons excepcionals s’acreditaran amb un informe tècnic 
específic que motivi suficientment les circumstàncies del cas en concret, tal 
com estableix, l’article 21.c) de l’Ordenança.

3. Les activitats organitzades per l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, 
són per portar a terme la celebració i desenvolupament del projecte de 
Cavalcada de Reis 2022-2023, són activitats culturals en l’àmbit cultural 
municipal, d’interès públic i social per al municipi. El projecte que presenta 
l’entitat està destinat a la celebració de la 54a Cavalcada de Reis a Ripollet, 
la qual inclou dies de recollida de cartes i l’organització i desenvolupament 
de la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener. La celebració de la festivitat de 
Reis, dins les festes de Nadal, representa un fet extraordinari i singular per 
al municipi des del punt de vista cultural. També contribueix a reforçar el 
teixit associatiu que es caracteritza per ser un actiu consolidat al municipi i 
que són impulsors d’activitats i programes culturals de gran abast quan a 
diversitat de sectors, satisfent interessos de la població.

4. L’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, va néixer amb les finalitats 
culturals de: portar a terme l'organització de la cavalcada de Reis a la vila de 
Ripollet, promocionar i divulgar els costums i les tradicions de la nostra vila 
i fomentar les activitats culturals com a eina associativa. L’entitat RIPOLLET 
COSTUMS I TRADICIONS, és la única entitat que desenvolupa aquest projecte 
al municipi, és una entitat independent i sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica pròpia, amb NIF G61514253.

5. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla 
d’actuació del mandat, i d’acord amb les previsions del Pla estratègic de 
subvencions 2022-24 de l’Ajuntament de Ripollet, aprovat pel Ple de 23 de 
desembre de 2021 i publicat en el BOP de Barcelona de31 de gener de 2022 
per al present any, des del Departament de Cultura d’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari es defineix com a objectiu impulsar, promoure 
i difondre les pràctiques culturals entre les ciutadanes i ciutadans de Ripollet, 
mitjançant les entitats culturals de la ciutat i dins de les línies aprovades hi 
ha específicament la de dinamització d’activitats del calendari festiu i la 
cultura popular.

6. El 30 de setembre de 2022, l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, amb 
registre d’entrada 2022/18785, va presentar el Projecte de Cavalcada de Reis, 
amb l’objectiu d’organitzar la Cavalcada de Reis de la Vila de Ripollet i totes 
aquelles activitats, que se’n derivin de les Festes tradicionals de les dates de 
Nadal, principalment les adreçades a la població infantil i/o juvenil.

7. Els actes d’aquest projecte es celebren als carrers i en espais públics de 
titularitat municipal, tal com consta en la memòria presentada del Projecte 
de Cavalcada de Reis 2023, per l’entitat organitzadora.
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8. L'Ajuntament posa a disposició els espais i recursos públics necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat com administració impulsora de la mateixa, 
per la qual cosa no serà necessària l’obtenció de la corresponent autorització 
del domini públic, així com de la llicència municipal a les quals obliga el 
Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives (REPAR), per als espectacles públics o les 
activitats recreatives que s’hagin de realitzar en espais oberts de titularitat 
pública.

9. L’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, va presentar el projecte de 
l'activitat i restarà obligada a presentar certificat de l’assegurança de 
responsabilitat civil vigent de l’entitat en els termes previstos pels articles 
77 a 83 del REPAR.

10. En compliment de l’establert en l’article 111.1.d) del Decret 112/2010, de 31 
d’agost, i segons el previst pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, l’Ajuntament 
encarregarà a un tècnic habilitat la redacció del PAU, per al desenvolupament 
d’aquesta activitat.

11. Que als efectes de l’atorgament de la subvenció prevista nominativament 
per import de 43.500,00 €, a l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, es 
preveu al Pressupost de l’exercici 2022, una consignació pressupostària a 
l’aplicació pressupostària, 601.334.48006, “Subvencions Festivitat Reis”, per 
un import de 44.000,00 €.

12. El lliurament de la subvenció es realitzarà mitjançant: un pagament per 
import de 43.500,00 €, en concepte de bestreta de l’import concedit que es 
farà efectiu a la signatura del present conveni, prèvia acreditació dels 
requisits exigits per obtenir la condició d’entitat beneficiària i la presentació 
de l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, que es realitzarà, mitjançant la 
certificació expedida per l’òrgan corresponent, i sense perjudici d’haver 
d’acreditar-ho novament més endavant en cas d’expiració de la seva validesa 
(6 mesos des de la data d’expedició).

13. La necessitat de la bestreta ve motivada perquè l’entitat, ha d’anar realitzant 
pagaments a mida que avança la consecució del projecte, donant compliment 
amb els corresponents compromisos amb les diferents organitzacions 
col·laboradores.
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Fonaments de dret

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

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

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

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

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

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

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

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

El 13 de desembre de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe 
favorable, va emetre informe, el qual consta incorporat en l’expedient 
administratiu i que es dóna per reproduït literalment.

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

ACORD

1. Aprovar l’atorgament d’una subvenció prevista nominativament en el 
Pressupost, a favor de l’entitat Ripollet Costums i Tradicions, amb NIF 
G61514253, per un import de 43.500,00 €, destinat al projecte Cavalcada de Reis 
2022/2023.
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2. Aprovar el text del Conveni regulador d’aquesta subvenció, que es transcriu a 
continuació per a la seva aprovació:

“CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA NOMINATIVAMENT AL 
PRESSUPOST DEL 2022 DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET A FAVOR DE 
L’ENTITAT RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS DE RIPOLLET, PER PORTAR A 
TERME EL PROJECTE DE CAVALCADA DE REIS 2023 A RIPOLLET

En la ciutat de Ripollet,

REUNITS

D’una banda,

El senyor José María Osuna López, amb domicili a aquests efectes al municipi de 
Ripollet, carrer Balmes, 2, actua en la seva qualitat d’alcalde de l’AJUNTAMENT 
de Ripollet i en virtut de les competències que li són atorgades a l’article 21, 
apartat primer epígraf b) de la Llei reguladora de les bases de règim local – 
LRBRL– així com l’article 53, apartat 1r epígraf a) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya –TRLMRLC–.

En endavant l’AJUNTAMENT.

D’una altra banda,

La Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***3815**, domiciliada a aquests efectes 
al carrer rambla Sant Jordi, 2-4 de Ripollet, actuant degudament acreditada, en 
nom i representació de l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, amb NIF 
G61514253, amb seu social a la rambla Sant Jordi, 2-4 de Ripollet i inscrita al 
Registre d’associacions de l’Ajuntament 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.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de 
març, del règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació 
de caràcter nacional.

Reconeixent-se ambdós les competències i la capacitat legal necessària per a la 
formalització del present conveni i
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EXPOSEN

I. Que d’acord amb l’article 25 apartat 2n epígraf m) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim Local (LBRL), el municipi, en exercici de 
l’autonomia, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis 
públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal, ostentant en tot cas competències per promoure la cultura.

II. Que per a la satisfacció dels interessos generals en els àmbits que es fa 
referència en l'apartat anterior, contribueix d'una manera fonamental la 
iniciativa privada, concretament, la d'aquelles entitats particulars les activitats 
de les quals són d'utilitat i/o d'interès públic i social, i que complementen els 
serveis prestats per aquesta Administració.

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

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

V. Que l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, és una entitat independent i 
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, amb NIF G61514253.

VI. Que l'entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, va ser creada de conformitat 
amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de Catalunya 
i està inscrita amb el número 20307 al Registre de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

VII. L'entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, té com a finalitat cultural 
“portar a terme l'organització de la cavalcada de Reis a la vila de Ripollet, 
promocionar i divulgar els costums i les tradicions de la nostra vila i fomentar 
les activitats culturals com a eina associativa” exclusivament dins el municipi de 
Ripollet, segons dades del Departament de Justícia.
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VIII. Que a Ripollet les activitats organitzades per l’entitat RIPOLLET COSTUMS 
I TRADICIONS, dins del seu projecte anual, basat en portar a terme el Projecte de 
Cavalcada de Reis 2023, conten amb un ampli interès públic dins l’àmbit cultural 
municipal, des de la perspectiva que contribueix a aconseguir la consolidació del 
teixit associatiu en el nostre municipi, per a la realització d’activitats de caire 
cultural i de festes tradicionals que abastin el màxim possible de sectors i 
interessos de la població. És en aquest marc que aquest conveni contribueix a la 
continuïtat de la realització d’aquest projecte de festivitat de reis a través d’una 
associació local, en aquest cas l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS.

IX. Que l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, per tal de portar a terme 
aquest projecte de festivitat de reis, sol·licita poder disposar de l’ocupació de la 
via pública, equipaments i espais públics, així com les zones de via pública 
necessàries per a la gestió de cues i ubicació de públic, si s’escau, del 27 de 
desembre 2022 fins al 5 de gener de l’any 2023 (el dia 5 de gener se celebra 
l’activitat central de reis, caldran els dies anteriors i posteriors indicats pel 
muntatge i desmuntatge), segons el programa:

Actes previs:
Taller de corones.
A partir del 27 de desembre de 2022.
Lloc: xarxes socials de Ripollet Costums i Tradicions.
Bústies reials: del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023.
Lloc: Centre Cultural i Biblioteca Municipal.
Entregues de Cartes: dissabte 31 de desembre de 2022.
Lloc: plaça Pere Quart. Horari: de 11.00 a 14.00 hores (aproximadament).
Al Barri de Can Tiana - Pont Vell. Dilluns 2 de gener de 2023.
Lloc: carretera de l’Estació.
Horari: de 17.30 a 20.00 hores (aproximadament).
Rebuda als infants amb NESE: dijous 5 de gener de 2023.
Lloc: sala d’actes del Centre Cultural. Horari: de 16.30 fins a les 17.00 hores 
(aproximadament).

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Ripollet:
Al Barri de Can Tiana - Pont Vell. Dijous 5 de gener de 2023.
Lloc: carretera de l’Estació.
Horari: a les 17.30h.
Dijous 5 de gener de 2023.
Lloc: parc del riu Ripoll. Horari: a les 18.oo hores.

Cavalcada de Reis a Ripollet:
Cavalcada de Reis a Ripollet. Dijous 5 de gener de 2023. Horari: a les 18.30 
hores.
Recorregut: carrers Balmes, Sant Jaume i València, rambles Sant Jordi, Sant 
Esteve i Pinetons, avinguda Maria Torras i final al monument dels Tres Tombs.
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X. Que en el Pressupost anual per l’exercici 2022, l’Ajuntament de Ripollet ha 
previst una subvenció nominativa, a favor de l’entitat RIPOLLET COSTUMS I 
TRADICIONS, en base a l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (LGS), essent aquesta l’única associació de la ciutat que 
proposa un projecte de cavalcada de reis a Ripollet, que ha presentat el programa 
i pressupost detallat del mateix, els quals s’ajusten als objectius previstos.

XI. Que per al desenvolupament del projecte d’activitats festivitat de reis 2023, 
l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, ha presentat un projecte per un 
import total de 44.800,00 euros i sol·licita un import de 43.500,00 euros, en 
concepte de subvenció.

XII. Que en el Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet per l’exercici 2022, s’ha 
previst l’adient subvenció nominativa, per fomentar el Projecte de Cavalcada de 
Reis 2023 de l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, per un import màxim 
de 44.000,00 €, corresponent a l’aplicació pressupostària, 601.334.48006 
“Subvencions Festivitat Reis”, essent la sol·licitud de subvenció per part de 
l’entitat per un import de 43.500,00 €.

XIII. És interès de les parts garantir la vinculació funcional de l'entitat a les 
tasques de programació d’activitats culturals de festivitat de reis en el municipi.

Per tot l’anteriorment exposat i amb la finalitat d’assolir les finalitats i objectius 
que es desprenen, ambdues parts formalitzem el present Conveni, amb subjecció 
a les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni.
L’objecte del present conveni és regular l’atorgament d’una subvenció 
nominativa, a favor de l’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, la qual 
s’haurà de destinar a l’execució del projecte de Cavalcada de Reis 2023 a Ripollet. 
També és objecte, la posada a disposició per part de l'Ajuntament de l’ocupació 
de la via pública (carrers i espais detallats al projecte), el dia 5 de gener quan es 
celebra l’activitat central de reis, i de diferents equipaments culturals municipals 
(centre cultural i biblioteca), per a les activitats prèvies de reis, entre el 27 de 
desembre i 5 de gener, així com els espais de via pública per a la gestió de cues 
i públic en cas que sigui necessari. Les activitats organitzades per l’entitat 
RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, per la Festivitat de Reis, gaudeixen d’un 
ampli interès públic, en el context cultural local, des de la perspectiva que 
contribueix a aconseguir un teixit associatiu consolidat en el municipi per a la 
realització d’activitats de caire cultural-tradicional que amb un gran abast 
d’interessos i sectors de la població.
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En cas de pluja o qualsevol altres circumstàncies que requereixin d'una actuació 
especial o mesures de seguretat, l’emplaçament o ubicació es podrà modificar, i 
s’habilitarà l’equipament o espais públics necessaris per al desenvolupament 
adequat de l’activitat, en els termes tècnics i organitzatius que es determinin 
pels tècnics municipals en consens amb l’entitat. No obstant això, l’entitat 
organitzadora conjuntament amb l’Ajuntament haurà de vetllar perquè l’activitat 
que desenvolupin, no representi cap molèstia als veïns i que les persones 
assistents als actes respectin les normes de convivència i civisme vigents al 
nostre municipi.

No obstant això, caldrà donar compliment a les mesures de seguretat, en cas de 
situacions d’emergències o de la normativa vigent en el moment de la realització 
de l’activitat. Pel que fa al desenvolupament de l’activitat l’entitat restarà 
obligada a col·laborar en les tasques d’evacuació en cas d’emergència.

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

 Millorar l’eficiència de la gestió pública.
 Fomentar la participació del teixit associatiu en la gestió i en la programació 

cultural i de tradicions municipals.
 Facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics.
 Contribuir a la realització d’activitats d’utilitat pública.
 Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació, com ara la 

potenciació de dinàmiques participatives en el context de sector i territori 
per impulsar projectes comuns.

 Afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector associatiu.
 Donar compliment al Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament 2022-

24, aprovat en sessió plenària el 23 de desembre de 2021 amb la intenció 
d’Impulsar, promoure i difondre les pràctiques culturals entre les ciutadanes 
i ciutadans de Ripollet, mitjançant les entitats culturals de la ciutat.

Tercera. Disposició de la via pública i equipaments necessaris per a 
desenvolupar el projecte.
L’Ajuntament de Ripollet posa a disposició de l’entitat la via pública i 
equipaments necessaris per a desenvolupar el projecte de conformitat al Decret 
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (REPAR).

L’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, ha redactat i presentat el projecte i 
adjunta una còpia del rebut de l’assegurança de RC de l’entitat en els termes 
previstos pels articles 77 a 83 del REPAR.
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Atès que en compliment d’allò establert a l’article 111.1.d) del Decret 112/2010, 
de 31 d’agost, i segons el previst pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, l’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET, ha encarregat a un tècnic competent en la matèria, la redacció d’una 
memòria tècnica de seguretat, i com l’Ajuntament és l’administració impulsora 
de l’activitat no procedeix tramitar llicència ni tramitar la petició de l’informe de 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que es recull 
a la Llei 3/2010 de 18 de febrer. No obstant això, haurà de complir amb les 
mesures que li corresponen.

Els carrers necessaris previstos que l’Ajuntament posa a disposició, són:

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Ripollet:
Al Barri de Can Tiana - Pont Vell. Dijous 5 de gener de 2023.
Lloc: carretera de l’Estació.
Horari: a les 17.30 hores.
Dijous 5 de gener de 2023.
Lloc: parc del riu Ripoll. Horari: a les 18.00 hores.

Cavalcada de Reis a Ripollet:
Cavalcada de Reis a Ripollet. Dijous 5 de gener de 2023. Horari: a les 18. 30 hores.
Recorregut: carrers Balmes, Sant Jaume i València, rambles Sant Jordi, Sant 
Esteve i Pinetons, avinguda Maria Torras i final al monument dels Tres Tombs.

Atès que l’assistència a l’esdeveniment es preveu multitudinària, per tal de 
garantir la seguretat dels ciutadans a la via pública l’Ajuntament coordinarà els 
serveis municipals necessaris.

Mesures tècniques: compliment de les indicacions establertes a l’annex 6 de 
l’Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats, i les 
condicions addicionals següents:

- La regulació dels horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles 
públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009 i al seu 
Reglament (REPAR), d’acords amb els articles 3 i 9 de l’Ordre INT/658/2011, 
resten subordinats i sotmesos a les imposicions restrictives sanitàries.
Totes les activitats previstes en l’esdeveniment hauran d’adequar-se a les 
restriccions horàries establertes per les autoritats competents en el moment 
de la seva celebració.

- Igualment, qualsevol aspecte organitzatiu i/o activitat que s’inclou en 
l’esdeveniment haurà d’adequar-se a totes les restriccions i mesures 
sanitàries que puguin establir-se en cada moment durant la preparació i 
desenvolupament de l’esdeveniment (aforaments, distàncies mínimes de 
seguretat, higiene, serveis i elements de seguretat, etc.).
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- D’acord amb els articles 14 i 15 de l’Ordenança municipal reguladora del 
soroll i les vibracions, els sistemes electroamplificats ha d’assegurar que el 
nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés 
del públic ni els valors límits d’immissió establerts en l’annex 3 de la Llei 
16/2002 als receptors més propers (habitatge, ús sanitari, etc.).

- Els passos situats en recorreguts d’evacuació compliran l’establert als 
apartats 4 i 6 del DB SI-3 (CTE), per tant, en cas d’una o dues sortides, 
l’ample mínim d’aquestes serà de 2m. Igualment disposarà d’enllumenat 
d’emergència o generadors elèctrics auxiliars d’acord amb l’establert a l’art 
37 del REPAR, que permetin en tot moment l’evacuació del recinte a un espai 
exterior segur.

- L’Ajuntament encarregarà el control dels muntatges per part d’una empresa 
especialitzada que certifiqui tots els muntatges necessaris per al 
desenvolupament de l'activitat. L’Ajuntament posarà a disposició almenys 
12 extintors d’incendis que aniran distribuïts a cada un dels elements mòbils 
de la cavalcada.

Quarta. Finançament de la subvenció.
L’import de la subvenció nominativa que l’Ajuntament de Ripollet atorga a 
l’entitat Ripollet i Costums, per a la realització del projecte de Cavalcada de Reis 
2023 és de 43.500,00 €, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
601.334.48006 “Subvencions Festivitat Reis” del Pressupost de l’Ajuntament per 
a l’exercici 2022.

Exercici A. pressupostària Descripció Import
2022 601-334-48006 Subvencions Festivitat Reis 43.500 €
Total 43.500 €

Cinquena. Lliurament de la subvenció.
El lliurament de la subvenció es realitzarà mitjançant:

Un pagament per import de 43.500,00 €, en concepte de bestreta de l’import 
concedit que s’abonarà a la signatura del present conveni, prèvia acreditació dels 
requisits exigits per obtenir la condició d’entitat beneficiària i la presentació de 
l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, que es realitzarà mitjançant la certificació expedida per 
l’òrgan corresponent, i sense perjudici d’haver d’acreditar-ho novament més 
endavant en cas d’expiració de la seva validesa (6 mesos des de la data 
d’expedició).

La necessitat de la bestreta ve motivada perquè l’entitat ha d’anar realitzant 
pagaments a mida que avança la consecució del projecte donant compliment 
amb els corresponents compromisos amb les diferents organitzacions 
col·laboradores.
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Els pagaments es faran, mitjançant transferència bancària al compte que 
determini l’entitat.

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

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

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

A efectes de la subvenció regulada pel present conveni, a continuació es 
relacionen les despeses que es consideraran subvencionables per part de l’entitat 
RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS: 

 Nòmina i Seguretat Social del personal destinat a la gestió del projecte 
subvencionat.

 Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria (cal tenir en compte que només 
s’acceptaran aquest tipus de despesa quan tingui relació amb el projecte i 
només durant el període establert).

 Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material 
d’oficina.

 Material no inventariable.
 Despeses de lloguers: arrendaments de béns immobles, equips, vestuari.
 Despeses de difusió i publicitat.
 Despeses d’assegurances de responsabilitat civil, accidents, etc.
 Despeses extraordinàries material higiènic, sanitari per cobrir les necessitats 

d’higiene i seguretat sanitària derivades de situacions d’emergències 
sanitàries.

 Treballs realitzats per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, 
activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat, serveis 
sanitaris preventius necessaris.

 Tributs, quan siguin abonats directament per la persona física o jurídica 
beneficiària.

 Despeses d’avituallament (tipus dietes, beguda, cafès, etc.).
 Publicitat, treballs tècnics, SGAE, despeses de gestió de públic, lloguer oficina 

de gestió, complements de les actuacions.
 Altres conceptes específics del projecte concret degudament justificats per 

l’entitat i aprovats per l’Ajuntament de Ripollet.
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Totes les despeses a justificar aniran directament lligades a la realització del 
projecte per subvencionar i en cap cas es destinaran al finançament de l’entitat 
gestora.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

 Els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els impostos sobre la renda.

 Sancions.
 Despeses d’inversió en materials o béns inventariables, és a dir, aquells que 

tinguin una vida útil més enllà d’un any, que poder ser susceptibles 
d’amortització i que no es consumeixen íntegrament dintre del període en el 
que s’executa l’activitat subvencionada.

 Els interessos deutors de comptes bancaris.
 Els interessos, recàrrecs i sancions que puguin imposar-se a l’entitat 

beneficiària, encara que tinguin relació amb l’activitat subvencionada.
 Les despeses de procediments judicials.

Setena. Justificació de la subvenció.
El compte justificatiu que acrediti l’aplicació dels fons rebuts i la consecució dels 
objectius previstos es presentarà a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament 
en un termini màxim de tres mesos des de la finalització de l’activitat o projecte 
subvencionat. La documentació justificativa anirà adreçada al Departament de 
Cultura i haurà de presentar-se degudament signada per qui ostenti la 
representació legal de l’entitat beneficiària.

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

1. Memòria d'actuació, on s'indicarà el compliment de les condicions 
imposades, totes les activitats per a les quals han estat necessàries i s'han aplicat 
les despeses finançades per a la subvenció i els resultats obtinguts.

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

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

a) Relació classificada de les despeses del projecte subvencionat, amb 
identificació del proveïdor, número de document o factura, import, data 
d'emissió i data de pagament. En cas d’haver desviacions respecte el 
pressupost inicial, aquestes hauran d’estar degudament explicades.
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b) Les factures originals d'aquelles despeses incorporades a la relació a la que 
es fa referència en el paràgraf anterior; així com la documentació acreditativa 
del seu pagament, que preferiblement es farà a través de transferència 
bancària des del compte corrent de la que l'entitat sigui titular.

En cas que existeixin altres ingressos o recursos que hagin finançat l'activitat, 
una liquidació total d'ingressos i despeses indicant el seu import i la procedència. 
En cap cas l'import total dels ingressos pot ser tal que superi el cost total del 
projecte subvencionat.

Vuitena. Reintegrament de la subvenció.
L’entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, haurà de reintegrar a l'Ajuntament 
de Ripollet la part de la subvenció no justificada o no executada, si escau, 
juntament amb els interessos de demora corresponents.

També serà causa de reintegrament de la subvenció quan es detecti alguns dels 
supòsits recollits a l'article 37 de la LGS.

El procediment de reintegrament es regirà per l’Ordenança de les bases generals 
reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, per les disposicions 
generals en matèria de procediment administratiu establertes al títol IV de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i el títol III de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sense 
perjudici de les especialitats contingudes en el títol II de la LGS.

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

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

Desena. Requisits de l’entitat beneficiària.
Per obtenir la condició de beneficiària, l’entitat RIPOLLET COSTUMS I 
TRADICIONS, haurà de complir amb els requisits següents:

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

 Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la 
Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Ripollet.
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 No trobar-se en cap procés de reintegrament de subvencions anteriorment 
atorgades per l’Ajuntament de Ripollet.

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

L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, es realitzarà mitjançant de la certificació expedida per 
l’òrgan corresponent, amb anterioritat a l’aprovació del present conveni i sense 
perjudici d’haver d’acreditar-ho novament més endavant en cas d’expiració de la 
seva validesa (6 mesos des de la data d’expedició). La concurrència de la resta 
de requisits s’acreditarà, a través d’una declaració responsable signada pel 
representant legal de l’entitat.

Onzena. Obligacions de l’entitat beneficiària.
Les obligacions de l'entitat beneficiària seran les establertes en l'article 14 de la 
Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i en concret al 
compliment de les següents obligacions específiques:

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

b) Comunicar a l'Ajuntament de Ripollet l'obtenció d'altres subvencions, ajuts 
i/o ingressos que financin una part de l'activitat subvencionada. Aquesta 
comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de 
la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

c) Acreditar, amb anterioritat de l'aprovació del present conveni, estar al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la 
Seguretat Social en els termes previstos a la clàusula desena.

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

e) Adoptar les mesures de difusió, publicitat i transparència establertes en la 
clàusula dissetena del present conveni.

f) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet en tots els documents 
en que es faci publicitat de l’activitat subvencionada.

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

h) Conservar com a mínim quatre anys els documents originals justificatius de 
les despeses que hagin estat finançades total o parcialment per la subvenció.
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i) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament de Ripollet, així 
com de qualsevol altre comprovació i/o control financer que es consideri 
adequat.

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats a 
l’article 37 de la LGS.

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

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

- La cap del Departament de Cultura.
- El/ la representant de l’entitat.
- Una persona administrativa del Departament de Cultura.

Aquesta comissió podrà elaborar informes i propostes per a la millora dels acords 
assolits en aquest conveni.

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

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

Tretzena. Vigència del conveni.
El període de vigència del conveni serà des del 30 de setembre de 2022 fins al 
31 de gener de 2023.

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

Catorzena. 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.

Quinzena. Causes de resolució.
El present conveni quedarà resolt per qualsevol de les causes establertes 
legalment i, en concret:
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a) Mutu acord entre les parts.
b) Per l’expiració del termini de vigència.
c) La demora en l’inici del projecte, un cop formalitzat el conveni.
d) Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts.
e) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de 

dos mesos al moment previst del cessament de la col·laboració.
f) Manca de finançament municipal per desenvolupar les actuacions descrites 

al present conveni.

Setzena. Règim jurídic.
El règim jurídic aplicable serà l'establert en aquest Conveni, en l'Ordenança de 
les bases generals reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Ripollet, 
aprovades en sessió plenària de 31 de març  de 2022 i publicades en el BOPB de 
12 de juliol de 2022, en el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de 
Ripollet 2022 -2024, aprovat en sessió plenària de data 23 de desembre de 2021 
i publicat al BOPB de 31 de gener de 2022, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i en la seva normativa de desenvolupament, sense 
perjudici del que s'ha fixat, com a legislació estatal bàsica en els articles 47 a 53 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

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.

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 
i les activitats recreatives.

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives.

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

Divuitena. Publicitat i transparència.
L'entitat RIPOLLET COSTUMS I TRADICIONS, es compromet a fer constar la 
llegenda "amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet" juntament amb el logotip 
oficial en totes les activitats, programes, actuacions i material divulgatiu (gràfic 
o electrònic) que siguin objecte de la subvenció.
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D’altra banda, i de conformitat amb el que es disposa a l’article 9 del Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació 
pública, l’entitat beneficiària haurà de publicar la informació exigible conforme 
al que es disposa en l’esmentat article així com a l’article 10 del mateix cos legal.

Per altra banda, la concessió d’aquesta subvenció es publicarà a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, recollida a l’article 20.8.b) de la LGS.

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

3. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 43.500,00 €, a l’entitat 
Ripollet Costums i Tradicions, amb NIF G61514253, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 601.334.48006 “Subvencions Festivitat Reis”.

Exercici A. pressupostària Descripció Import
2022 601-334-48006 Subvencions Festivitat Reis 43.500 €
Total 43.500 €

4. Reconèixer l’obligació per import de 43.500,00 €, en concepte de bestreta de 
l’import concedit, que s’abonarà a la signatura del present conveni, prèvia 
acreditació dels requisits exigits per obtenir la condició d’entitat beneficiària i la 
presentació de l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, que es realitzarà mitjançant la certificació 
expedida per l’òrgan corresponent, i sense perjudici d’haver d’acreditar-ho 
novament més endavant en cas d’expiració de la seva validesa (6 mesos des de 
la data d’expedició).

5. Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, 
i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern de Catalunya.

6. Transmetre el present acord a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS), en compliment del que disposen els articles 17.3 b), 18 i 20 de la Llei 
38/2003, general de subvencions.

7. Notificar aquest acord a l’entitat Ripollet Costums i Tradicions.

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

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

Codi Segur de Validació c63c8f11e34042058e82de66b2f4c3fc001

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

02
/0

1/
20

23
S

ec
re

tà
ri

a

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


6.1.2. Atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per a projectes i activitats culturals d’entitats i associacions sense ànim 
de lucre per a l’any 2022.

Fets

1. El 26 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar la convocatòria 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i 
activitats culturals d’entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet per 
a l’any 2022, publicat en el BOPB, de 2 d’agost de 2022.

Les línies o programes convocats, han estat:

Codi Programa o Línia
SUBVCULTURA-A Manteniment i viabilitat de les seus socials de les entitats
SUBVCULTURA-B Suport a activitats i programes culturals
SUBVCULTURA-C Imatgeria festiva popular

2. Les entitats i associacions locals, sense ànim de lucre, van presentar 
sol·licitud pels diferents programes, dins del termini establert fins el 30 de 
setembre de 2022, per ser admeses a la convocatòria de subvencions en 
règim de concurrència competitiva del Departament de Cultura.

Sol·licitant NIF Registre Data registre Línia
CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL 
ARAGONÉS RIPOLLET

G61197828 2022-15612 09/08/22 A

CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL 
ARAGONÉS RIPOLLET

G61197828 2022-15670 11/08/22 B

COMISSIÓ RIPOLLETENCA ACTIVITATS 
CULTURALS (CRAC)

V58954785 2022-18290 26/09/22 C

GRESCA G61125449 2022-18538 28/09/22 B
ASSOCIACIÓ SOCIETAT CORAL EL VALLES G58263575 2022-18562 28/09/22 B
ACCIÓ FOTOGRÀFICA RIPOLLET (AFR) G65066227 2022-18665 i 

2022-19486
29/09/22 B

ASSOCIACIÓ SARDANISTES DE RIPOLLET G09716374 2022-18714 i 
2022-18725

29/09/22 B

BRUIXES DE RIPOLLET G60995461 2022-18725
2022-20807 i 
2022-21239

29/09/22 B

ASSOCIACIÓ LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 
LA VEREMA

G65054231 2022-18745 29/09/22 B

AGRUPACIÓ FOTO-CINE CERDANYOLA 
RIPOLLET (AFOCER)

G58408444 2022-18814 i 
2022-19486

30/09/22 B

ASSOCIACIÓ TRAÇA G16933517 2022-18826 i 
2022-21491

30/09/22 B

GRUP D'ESTUDIS RIPOLLETENCS (GER) G66742594 2022-18831 
2022-1884 i
2022-21944

30/09/22 B

AMPA INS LLUIS COMPANYS G08852584 2022-18846 
2022-20841 i
2022-20847

30/09/22 B
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3. El 17 de novembre de 2022, la Comissió Avaluadora, va valorar les diferents 
sol·licituds i projectes, com a òrgan col·legiat designat a les bases de la 
convocatòria i va redactar l’acta que consta en l’expedient establint l’ordre 
de prelació i l’import atorgat en funció del crèdit disponible, els imports 
sol·licitats i dels màxims establerts en cada línia o programa a partir de 
l’aplicació dels criteris determinats en concepte de subvenció dins la 
convocatòria pel desenvolupament de projectes i activitats culturals per l’any 
2022.

4. Els projectes admesos per les seves característiques suposen activitats i 
serveis d’utilitat pública i interès social per al municipi per aquest any 2022. 
Donat que el impuls, promoció i difusió de les pràctiques culturals mitjançant 
la concurrència competitiva s’emmarca dins de la voluntat de contribuir a la 
represa de les activitats culturals de la ciutat i té un interès públic i social, a 
més permet contribuir a la represa després de l’aturada provocada per la 
COVID-19 i contrarestar les seqüeles socials de la pandèmia, es justifica a 
l’òrgan resolutori la necessitat d’atorgar com a màxim el 100% del cost del 
mencionat projecte.

Fonaments de dret

1. Bases Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per projectes i activitats d’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari,  aprovades per sessió plenària, de 31 de març 
de 2022 i publicades en el BOP de Barcelona, de 18 de juliol de 2022.

2. Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovades en sessió plenària, de 31 de març de 
2022 i publicades en el BOP de Barcelona, de 12 de juliol de 2022.

3. Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet per al període 
2022-2024, aprovat per sessió plenària, de 23 de desembre de 2021 i 
publicat en el BOP de Barcelona, de 31 de gener de 2022.

4. Llei 38/2003, general de subvencions.

5. Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 
887/2006.

6. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995.

7. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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8. Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

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

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

ACORD

1. Atorgar les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes 
i activitats culturals per l’any 2022, a les entitats beneficiàries que a continuació 
es relacionen, segons el límit fixat a la convocatòria dins del crèdit disponible, 
els imports sol·licitats i dels màxims establerts en cada línia a partir dels criteris 
determinats, segons la relació següent:

Línia-Programa A: manteniment i viabilitat de les seus socials de les 
entitats:

Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació Import
CENTRO RECREATIVO Y 
CULTURAL ARAGONÉS 
RIPOLLET

G61197828 Manteniment seu 
social i millores 
d’infraestructures.

73 3.000,00 €

Línia-Programa B: suport a activitats i programes culturals:
Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació Import
CENTRO RECREATIVO Y 
CULTURAL ARAGONÉS 
RIPOLLET

G61197828 Activitats 2022. 83 3.000,00 €

GRESCA G61125449 A la for de la vida. 78 3.000,00 €
ASSOCIACIÓ SOCIETAT 
CORAL EL VALLES

G58263575 Històries de la vinya: 
de la mediterrània al 
Celler Cooperatiu de 
Ripollet.

88 3.000,00 €

ACCIÓ FOTOGRÀFICA 
RIPOLLET (AFR)

G65066227 Programa anual 2022. 77 1.000,00 €

ASSOCIACIÓ 
SARDANISTES RIPOLLET

G09716374 Pla d’activitat 2022. 61 650,00 €

BRUIXES DE RIPOLLET G60995461 Nit de bruixes 2022. 83 2.850,00 €
AGRUPACIÓ FOTO-CINE 
CERDANYOLA RIPOLLET 
(AFOCER)

G58408444 Activitat taller i 
exposicions 
fotogràfiques.

74 3.000,00 €

ASSOCIACIÓ TRAÇA G16933517 Art al carrer, tot 
esperant la fàbrica.

84 3.000,00 €
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Línia-Programa C: imatgeria festiva popular:
Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació Import
COMISSIÓ RIPOLLETENCA 
ACTIVITATS CULTURALS 
(CRAC)

V58954785 Programa d’activitats 
de la CRAC.

85 10.215,00 €

2. Establir la no admissió o desestimació del projectes presentats, així com els 
motius, segons la relació d’entitats i associacions:

Entitat/associació Projecte Exp. Resultat
ASSOCIACIÓ LLAR 
D'INFANTS MUNICIPAL LA 
VEREMA

INICIACIÓ ARTÍSTICA A L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL LA VEREMA.

2022/6399 No admesa

AMPA INS LLUIS COMPANYS VANTOCAT! FEM BATUCADA, FEM 
COMUNITAT.

2022/6395 No admesa

GRUP ESTUDIS 
RIPOLLETENCS (GER)

SUBVENCIÓ GRUP D’ESTUDIS 
RIPOLLETENCS.

2022/6395 Renúncia

Associació Llar d’Infants Municipal La Verema.
Els motius de la no admissió, han estat, d’una banda, la manca de compliment 
del punt 9 de les bases de la convocatòria donat que no consta als estatuts de 
l’entitat com a objectiu principal el treballar envers la cultura.

D’altra banda, el mateix projecte ha estat presentat i valorat a la convocatòria de 
subvencions 2022, des de l’àmbit de Drets Socials d’aquesta mateixa corporació.

AMPA INS Lluís Companys.
Els motius de la no admissió, han estat, donar entès que el tipus d’entitat no 
acompleix el punt 9 de les bases de la convocatòria al no tenir com a objectiu 
principal el treballar envers la cultura.

Grup d’Estudis Ripolletencs (GER).
L’entitat, mitjançant registre 2022-21944, de d’11 de novembre, sol·licita la 
cancel·lació de les seves peticions anteriors (registres 2022-18831 i 2022-
18845), per accedir a la subvenció de cultura en la línia B.

3. Disposar de la quantitat total de 32.715,00 €, per a l’atorgament de les 
subvencions a les entitats relacionades al primer punt de l’acord, destinant un 
import de 22.500,00 €, que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
601.334.48000 “Subvencions Concurrència Cultura” i un import de 10.215,00 €, 
que anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 601.334.48005 “Subvencions 
Imaginari Cultura Popular”.
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4. Anul·lar l’import total de 48.185,00 euros, de l’autorització aprovada de 
l’operació amb núm. 2022.2.0020731.000, de la manera següent: 43.400,00 
euros de l’aplicació pressupostària 2022.601.334.48000 i 4.785,00 euros de 
l’aplicació pressupostària 2022.601.334.48005.

5. Considerar que els projectes admesos per les seves característiques suposen 
activitats i serveis d’utilitat pública i interès cultural i social per al municipi. Amb 
la finalitat d’impulsar, promocionar i difondre les pràctiques culturals mitjançant 
la concurrència competitiva, amb la voluntat de contribuir al foment de les 
activitats culturals de la ciutat que tenen un interès públic, cultural i social, es 
justifica a l’òrgan resolutori la necessitat de concedir com a màxim el 100 % del 
cost del mencionat projecte amb els límits establert en cada línia.

6. Notificar aquest acord a les persones i/o entitats interessades.

6.2. Esports:

6.2.1. Atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
per a projectes i activitats esportives d’entitats i associacions sense ànim 
de lucre per a l’any 2022.

Fets

1. El 26 de juliol de 2022, la Junta de Govern Local, va aprovar la convocatòria 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i 
activitats esportives d’entitats i associacions sense ànim de lucre a Ripollet 
per a l’any 2022, publicat en el BOPB, de 2 d’agost de 2022.

Les línies o programes convocats, han estat:

Codi Programa o Línia
SUBVESPORT01 Participació al programa d’esport escolar organitzat i 

promogut per l’Ajuntament de Ripollet.
SUBVESPORT02 Col·laboració d’entitats esportives en l’organització de 

les activitats del programa d’esport escolar organitzades 
i promogudes per l’Ajuntament de Ripollet.

SUBVESPORT03 Participació d’esportistes de les entitats esportives locals 
en lligues federades o escolars.

SUBVESPORT04 Organització d’esdeveniments i actes esportius.
SUBVESPORT05 Organització d’actes, esdeveniments i activitats 

esportives d’especial rellevància o interès socioesportiu 
per al municipi.

SUBVESPORT06 Formació esportiva per a persones entrenadores, 
monitores i vinculades a les entitats esportives, les 
ampa, les afa i associacions de veïns del municipi.

SUBVESPORT07 Promoció i foment de l’esport femení.
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SUBVESPORT08 Suport als desplaçaments de l’esport fora de Catalunya.
SUBVESPORT09 Accés a la pràctica esportiva per col·lectius vulnerables.

2. Les entitats i associacions locals sense ànim de lucre, va presentar sol·licitud 
pels diferents programes dins del termini establert fins el 30 de setembre de 
2022, per ser admeses a la convocatòria de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, del Departament d’Esports:

Sol·licitant NIF Núm. registre Data registre Programa/Línia
AV TIANA PONT VELL G60243805 18455 i 18768 28/09/22 1
AFA ESCOLA SANT GABRIEL G58964370 18842, 18843, 

18855 i 18856
30/09/22 1, 3, 4 i 7

AMPA ESCOLA ANSELM CLAVÉ G61498218 18706 29/09/22 1
AFA ESCOLA INSTITUT ELS PINETONS G64308554 18794 30/09/22 1
AMPA ESCOLA ENRIC TATCHÉ G60160256 18750 29/09/22 1
AMPA ESCOLA F. ESCURSELL I 
BARTALOT

G60171881 18158 22/09/22 1

AMPA ESCOLA GASSÓ I VIDAL G59495754 18414 27/09/22 1 i 9
AMPA ESCOLA JOSEP MARIA GINESTA G59524249 20451 21/10/22 1
AMPA INS LLUIS COMPANYS G08852584 18672, 18675, 

18679 i 18658 
29/09/22 1, 4, 5 i 7

ASSOCIACIÓ FUTBOL SALA RIPOLLET G60282480 18092, 18093, 
18096, 18098, i 
18100

21/09/22 3, 4, 5, 7 i 8

CLUB BÀSQUET EMMA-GASSÓ G60432739 18715, 18716, 
18717 i 18718

29/09/22 3 i 7

CLUB BÀSQUET RIPOLLET V58847880 18849, 18850 i 
18851

30/09/22 3, 6 i 7

CLUB BOXA RIPOLLET G63109250 18734 i 18735 29/09/22 3 i 4
CLUB DE FUTBOL RIPOLLET G58140526 18385 i 18386 27/09/22 3, 5 i 7
CLUB HANDBOL JOVENTUT G67262683 18575 i 18576, 

18878 (fora 
termini)

29/09/22 i  
03/10/22

3, 4 i 7

CLUB HANDBOL RIPOLLET G58099763 18028 i 18033 20/09/22 i  
21/09/22

3 i 4

CLUB HOQUEI RIPOLLET G62045737 18722, 18723, 
18724, 18726 i 
18743

29/09/22  i 
30/09/22

3, 5, 7 i 9

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RIPOLLET G59735969 18567, 18568, 
18569, 18570, 
18571, 18572, 
18573 i 18574

29/09/22 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

CLUB TENIS RIPOLLET G59746230 18166, 18167 i 
18168

23/09/22 2, 3 i 7

CLUB TENNIS TAULA RIPOLLET G58195389 18293, 18294, 
18295, 18296, 
18297 i 18659

27/09/22 2, 3, 5, 7 i 8

ESCUELA FUTBOL BASE RIPOLLET  G63159545 18552, 18555 i  
18557

28/09/22 3 i 7

PEÑA DEPORTIVA PAJARIL G58001504 18611 29/09/22 3
RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA G59504738 18697, 18713, 

18719, 18720, 
18721, 18731, 
18732 i 18742

29/09/22 i 
30/09/22

2, 3, 4,5 , 7 i 8

SOCIETAT OCELLAIRE LA VELLA DE 
RIPOLLET

G65465130 18710 i 18711 29/09/22 3 i 4

ATLÈTIC CLUB R3 TRIATLÓ RIPOLLET G01896836 17555, 17556, 
17778 i 17559

14/09/22 i 
16/09/22

3, 5 i 8
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3. Durant els dies 17, 19, 28 d’octubre i 21 de novembre de 2022, la Comissió 
Avaluadora, va valorar les diferents sol·licituds i projectes, com a òrgan 
col·legiat designat a les bases de la convocatòria i va redactar l’acta que 
consta a l’expedient establint l’ordre de prelació i l’import atorgat en funció 
del crèdit disponible, els imports sol·licitats i dels màxims establerts en cada 
un dels programes, del 1 al 8, a partir de l’aplicació dels criteris determinats 
en concepte de subvenció, dins la convocatòria pel desenvolupament de 
projectes i activitats esportius per l’any 2022.

4. Els projectes inclosos en els programes 1 al 8 admesos per les seves 
característiques suposen activitats i serveis d’utilitat pública i interès social, 
per al municipi per aquest any 2022. 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’atorgar com a màxim, el 100 % del cost del mencionat projecte.

Fonaments de dret

1. Bases Reguladores Específiques per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per projectes i activitats d’àmbit de 
Desenvolupament Comunitari,  aprovades per sessió plenària, de 31 de març 
de 2022 i publicades en el BOP de Barcelona, de 18 de juliol de 2022.

2. Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovades en sessió plenària, de 31 de març de 
2022 i publicades en el BOP de Barcelona, de 12 de juliol de 2022.

3. Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Ripollet per al període 
2022-2024, aprovat per sessió plenària, de 23 de desembre de 2021 i 
publicat en el BOP de Barcelona, de 31 de gener de 2022.

4. Llei 38/2003, general de subvencions.

5. Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 
887/2006.

6. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
per Decret 179/1995.

7. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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8. Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

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

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

ACORD

1. Atorgar les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes 
i activitats esportius per l’any 2022, a les entitats beneficiàries que a continuació 
es relacionen, segons el límit fixat a la convocatòria dins del crèdit disponible, 
els imports sol·licitats i dels màxims establerts en cada línia a partir dels criteris 
determinats, segons la relació següent:

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

Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació
AV Tiana-Pont Vell G60243805 Esport escolar 70,61
AFA Col·legi Sant Gabriel G58964370 Esport escolar 71,03
AMPA Escola Anselm Clavé G61498218 Esport escolar 75,26
AFA Escola Institut Els Pinetons G64308554 Esport escolar 72,72
AMPA Escola Enric Tatché G60160256 Esport escolar 73,68
AMPA Escola F. Escursell i Bartalot G60171881 Esport escolar 73,68
AMPA Escola Gassó i Vidal G59495754 Esport escolar 77,53
AMPA INS Lluís Companys G08852584 Esport escolar 75,48

Donat que el programa d’esport escolar està organitzat i promogut per 
l’Ajuntament de Ripollet, els números de participacions de cada entitat 
sol·licitant han estat contrastats i validats pels tècnics esportius municipals per 
al càlcul de la corresponent puntuació.
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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:

Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Entrenaments regulars esport 

escolar.
80

Club Tenis Ripollet G59746230 Entrenaments regulars esport 
escolar.

80

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Un local i entrenaments regulars 
esport escolar.

90

Ripollet Unió Atlètica G59504738 Dos locals i entrenaments regulars 
esport escolar.

100

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

Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació
AFA Col·legi Sant Gabriel G58964370 Fitxes esportistes 72,26
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Fitxes esportistes 73,57
Club Bàsquet Emma-Gassó G60432739 Fitxes esportistes 70,56
Club Bàsquet Ripollet V58847880 Fitxes esportistes 71,06
Club Boxa Ripollet G63109250 Fitxes esportistes 70,38
Club Fútbol Ripollet G58140526 Fitxes esportistes 75,16
Club Handbol Joventut Ripollet G67262683 Fitxes esportistes 70,36
Club Handbol Ripollet G58099763 Fitxes esportistes 70,45
Club Hoquei Ripollet G62045737 Fitxes esportistes 72,13
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Fitxes esportistes 71,41
Club Tenis Ripollet G59746230 Fitxes esportistes 71,37
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Fitxes esportistes 71,12
Escuela Futbol Base Ripollet G63159545 Fitxes esportistes 75,54
Peña Deportiva Pajaril G58001504 Fitxes esportistes 70,51
Ripollet Unió Atlètica G59504738 Fitxes esportistes 72,19
Societat Ocellaire Vella de Ripollet G65465130 Fitxes esportistes 71,36
Atlètic Club R3 Ripollet Triatló G01896836 Fitxes esportistes 70,57

Per establir el càlcul de llicències admeses per a la Comissió s’ha contrastat les 
llicències presentades i/o certificats federatius les entitats emeses per les 
corresponents federacions esportives o de lleure, Consells Esportius o similars, 
tenint en compte el número de llicències només corresponents a persones 
esportistes. Per tant, no s’han tingut en compte:

 Les diferents llicències de la mateixa persona en la mateixa modalitat 
esportiva.

 Les llicències corresponents a tècnics, delegats, auxiliars, etc.
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La comissió considera que no es poden comptabilitzar en aquest programa com 
a Fitxes Esportives els participants de l’entitat AFA Col·legi Sant Gabriel que ja 
que estan inclosos i comptabilitzats al programa 1.

PROGRAMA 4: organització d’esdeveniments i actes esportius:

Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació
AFA Col·legi Sant Gabriel G58964370 Torneig escola de bàsquet St. Gabriel 

(3 dies) primer cap juny.
100

AMPA INS Lluís Companys G08852584 Esports al pati. 90
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Presentació equips femenins 

17/09/22.
75

Club Boxa Ripollet G63109250 Vetllades de Boxa Ripollet 13 març i 
29 de maig.

85

Club Handbol Joventut Ripollet G67262683 Jornada local 19/06/22. 80
Club Handbol Ripollet G58099763 XII Torneig vila Ripollet 11/06/22. 75
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Dia de l'amic 23/09/22. 75
Ripollet Unió Atlètica G59504738 Aquatló infantil 24-09-22. 75
Societat Ocellaire Vella Ripollet G65465130 Lliga local. 0

La comissió decideix que no és subvencionable el projecte  “Lliga social”, de 
l’entitat Societat Ocellaire La Vella de Ripollet, per tractar-se d’una competició 
regular i no d’un esdeveniment puntual. Es tracta d’una activitat equiparable a 
la lliga regular inclosa i valorada en el programa 3.

PROGRAMA 5: organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives 
d’especial rellevància o interès socioesportiu per al municipi:

Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació
AMPA INS Lluís Companys G08852584 Cursa solidaria 21-06-22. 76
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Torneig nacional Vila Ripollet 1-4 

setembre.
75

Club Fútbol Ripollet G58140526 Torneig futbol base centenari  10-12 i 
18-19 juny. 

74

Club Hoquei Ripollet G62045737 Campionat Catalunya Special Olímpic  
12-12-22.

76

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 XXX Campionat Espanya cadet i juvenil 
2022 21-23 juliol.

76

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Gimcana Festa Major 29 agost. 76
Ripollet Unió Atlètica G59504738 43 Cursa popular Festa Major 

28/08/22.
73

Atlètic Club R3 Ripollet Triatló G01896836 Duatló festa Major  27/08/22. 77
Club Hoquei Ripollet G62045737 Equip ACELL Special divendres. 83
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 50 anys Història gala de Nadal. 75
Ripollet Unió Atlètica G59504738 25a Milla urbana dia 7/05/22. 75
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Destaquem la puntuació atorgada en els criteris específics, següent:

 El projecte Campionat Catalunya Special Olympic i el projecte Equip ACELL 
Special de l’entitat Club Hoquei Ripollet amb 3p, per al foment de l’esport 
adaptat.

 Els projectes 50 anys Història Gala de Nadal de l’entitat Club Patinatge 
Artístic Ripollet i el projecte 25a Milla Urbana de l’entitat Ripollet Unió 
Atlètica, per la celebració d’aniversaris destacats.

 A nivell de l’abast territorial de l’àmbit respecte a l’organització 
d’esdeveniments, segons:

 Els projectes: Cursa solidaria, Gimcana Festa Major, 43 Cursa popular 
Festa Major, Duatló Festa Major, 50 anys Història Gala de Nadal a nivell 
local.

 Els projectes: Torneig futbol base centenari, 25a Milla Urbana, a nivell 
autonòmic.

 Els projectes: Torneig nacional Vila Ripollet, XXX Campionat Espanya 
cadet i juvenil, a nivell nacional o estatal.

 Destaquem en l’apartat d’Altres especificacions, la puntuació obtinguda en 
el projecte Equip ACELL Special, per suposar una oferta esportiva diferent de 
l’habitual en el municipi.

En l’apartat valorat d’innovació, hem puntuat els projectes: Duatló Festa 
Major i Campionat Espanya cadet i juvenil 2022, per ser actes amb menys de 
tres anys d’existència en el nostre municipi.

En l’apartat de facilitar i fomentar la igualtat d’oportunitats s’ha valorat 
l’accés i gratuïtat de les activitats, a favor de: Cursa solidaria, Campionat 
Catalunya Special Olímpic, Gimcana Festa Major, Equip ACELL Special.

S’ha valorat amb una puntuació favorable respecte al foment d’esports de 
pràctica minoritària en el municipi, els projectes: Duatló festa Major, Equip 
ACELL Special.

Per últim, reconèixer l’aspecte d’arrelament dels projectes: Cursa solidaria, 
Torneig nacional Vila Ripollet, Torneig futbol base centenari, Gimcana festa 
Major, 43 Cursa popular Festa Major, Equip ACELL Special, 50 anys Història 
gala de nadal, 25a Milla urbana.
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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:

Entitat/associació NIF Nom (curs) Anys vinculació Puntuació
Club Bàsquet Ripollet V58847880 JInglavaga (Nivell 0) Entre 1 i 3 anys 80
Club Bàsquet Ripollet V58847880 JBalaguer (Nivell 0) Entre 1 i 3 anys 80
Club Bàsquet Ripollet V58847880 PHidalgo (Nivell 0) Entre 1 i 3 anys 80
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 JRuíz (Formació continua) Més de 3 anys 85

PROGRAMA 7: promoció i foment de l’esport femení:

Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació
AFA Col·legi Sant Gabriel G58964370 Fitxes esportistes 73,14
AMPA INS Lluís Companys G08852584 Fitxes esportistes 71,34
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Fitxes esportistes 72,19
Club Bàsquet Emma-Gassó G60432739 Fitxes esportistes 70,70
Club Bàsquet Ripollet V58847880 Fitxes esportistes 71,29
Club Fútbol Ripollet G58140526 Fitxes esportistes 70,65
Club Hoquei Ripollet G62045737 Fitxes esportistes 71,64
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Fitxes esportistes 74,63
Club Tenis Ripollet G59746230 Fitxes esportistes 70,60
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Fitxes esportistes 70,80
Escuela Futbol Base Ripollet G63159545 Fitxes esportistes 71,00
Ripollet Unió Atlètica G59504738 Fitxes esportistes 74,03

Per establir el càlcul de llicències femenines admeses per la Comissió s’ha 
contrastat les llicències presentades i/o certificats federatius de les entitats 
emeses per les corresponents federacions esportives o de lleure, Consells 
Esportius o similars, tenint en compte el número de llicències només 
corresponents a persones esportistes. Per tant, no s’han tingut en compte:

 Les diferents llicències de la mateixa persona en la mateixa modalitat 
esportiva.

 Les llicències corresponents a tècnics, delegats, auxiliars, etc.

PROGRAMA 8: suport als desplaçaments de l’esport fora de Catalunya:

Entitat/associació NIF Nom projecte Puntuació
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 3 Partits lliga Divisió d'honor femenina 

(Madrid) Octubre 2022.
88

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 1 Partit lliga Divisió d'honor femenina 
(Valencia) octubre 2022.

88

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Campionats Espanya (Cartagena) juny-juliol 
2022.

98

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Campionat Estatal (Santander) del 4 al 13 
març 2022 (7 esportistes).

98
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Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Ascens Divisió Honor femenina (Madrid) 14 i 
15 maig (5 esportistes).

88

Ripollet Unió Atlètica G59504738 Campionat d'Espanya Cros x equips (Burgos) 
12/11/22.

88

Ripollet Unió Atlètica G59504738 Campionat Espanya Pista Lliure (Aviles) 23 i 
24 juliol.

83

Atlètic Club R3 Ripollet Triatló G01896836 Campionat d'Espanya Cros Màster x equips 
(Córdoba) 13/03/2022 (4 esportistes).

88

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Segorbe Castelló) 15/01/2022. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Concentaina Alacant) 13/02/22. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Eivissa) 28/03/22. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Elx Alacant) 01/10/2022. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Calvià Palma Mallorca) 

15/10/2022.
98

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Eivissa) 26/11/22. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Saragossa) 06/02/2022. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Castellón) 26/03/2022. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Saragossa) 24/03/2022. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Valencia) 28/05/2022. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Saragossa) 8/10/2022. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Saragossa) 12/11/2022. 98
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 DH Juvenil Nacional (Palma de Mallorca) 

26/03/2022.
98

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 DH Juvenil Nacional (Palma de Mallorca) 
15/10/2022.

98

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 DH Juvenil Nacional (Palma de Mallorca) 
17/12/2022.

98

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Aleví Femení final campionat Espanya 
(Almeria) 10, 11 i 12/06/2022.

98

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Trofeu Aragó juvenil, junior i sènior (Aragó). 88
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 II Trofeu de Solo dance Alhaurin (Màlaga). 98
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Campionat de Espanya SD Gandia (Valencia). 98
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Semi final World Cup sènior to cadet (Triestre, 

Itàlia).
100

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Final World Cup Juvenil to sènior (Gottingen, 
Alemanya).

90

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Europeu (Andorra). 100
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Copa d'Europa (Itàlia). 100
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Campionat de Espanya aleví i infantil (Galicia). 88
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Mundial de patinatge (Argentina). 85

En el programa no es consideren subvencionables els desplaçaments dins de 
Catalunya, tal com s’especifica als criteris específics de les bases de la 
convocatòria, per tant, no es valora favorablement el projecte DH Juvenil 
Nacional (Lleida) 21/05/2022, presentat per l’Associació Fútbol Sala Ripollet.

2. Establir la no admissió o desestimació del projectes presentats, així com els 
motius, segons la relació d’entitats i associacions:

Entitat/associació Projecte Registre Resultat
AMPA Escola Josep Maria Ginesta Programa 1: esport escolar. 20451 No admesa
Club Handbol Joventut Programa 7: Foment esport femení. 18878 No admesa

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

Codi Segur de Validació c63c8f11e34042058e82de66b2f4c3fc001

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

02
/0

1/
20

23
S

ec
re

tà
ri

a

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


AMPA Escola Josep Maria Ginesta.
La Comissió decideix no admetre a tràmit la sol·licitud presentada per l’entitat 
Ampa Escola Josep M. Ginesta amb NIF G59524249, mitjançant la instància amb 
registre d’entrada número ENTRA-2022- 20451, de 21 d’octubre de 2022, on 
sol·licita esmenar l’error de presentació per la subvenció pel programa 1 de la 
convocatòria del Departament d’Esports destinada per error al Departament de 
Drets amb registre d’entrada núm. ENTRA-2022-18854, d’1 d’octubre de 2022. 
Valorada aquesta instància pel Departament de Drets no ha estat acceptada la 
sol·licitud per considerar-la presentada fora de termini.

Club Handbol Joventut.
La comissió decideix no admetre a tràmit la sol·licitud presentada per l’entitat 
Club Handbol Joventut el 3 d’octubre i amb número de registre 2022/18878, en 
relació al programa 7, per presentar-la fora de termini.

3. Disposar de la quantitat total de 84.635,59 €, per a l’atorgament de les 
subvencions de concurrència d’esports, que anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 602.342.48000 “Subvencions”, segons la relació següent:

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

Entitat/associació NIF Nom projecte Import 
AV Tiana-Pont Vell G60243805 Esport escolar 408,47 €
AFA Col·legi Sant Gabriel G58964370 Esport escolar 688,35 €
AMPA Escola Anselm Clavé G61498218 Esport escolar 3.509,83 €
AFA Escola Institut Els Pinetons G64308554 Esport escolar 1.815,43 €
AMPA Escola Enric Tatché G60160256 Esport escolar 1.064,00 €
AMPA Escola F. Escursell i Bartalot G60171881 Esport escolar 2.450,83 €
AMPA Escola Gassó i Vidal G59495754 Esport escolar 5.000,00 €
AMPA INS Lluís Companys G08852584 Esport escolar 3.653,55 €
Total atorgat programa 18.590,46 €

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:

Entitat/associació NIF Nom projecte Import 
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Entrenaments regulars esport escolar. 400,00 €
Club Tenis Ripollet G59746230 Entrenaments regulars esport escolar. 400,00 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Un local i entrenaments regulars esport 

escolar.
533,33 €

Ripollet Unió Atlètica G59504738 Dos locals i entrenaments regulars 
esport escolar.

666,67 €

Total atorgat programa 2.000,00 €
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PROGRAMA 3: participació d’esportistes de les entitats esportives locals 
en lligues federades o escolars:

Entitat/Associació NIF Nom projecte Import 
AFA Col·legi Sant Gabriel G58964370 Fitxes esportistes 2.933,85 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Fitxes esportistes 4.636,84 €
Club Bàsquet Emma-Gassó G60432739 Fitxes esportistes 725,03 €
Club Bàsquet Ripollet V58847880 Fitxes esportistes 1.382,62 €
Club Boxa Ripollet G63109250 Fitxes esportistes 488,98 €
Club Fútbol Ripollet G58140526 Fitxes esportistes 6.710,77 €
Club Handbol Joventut Ripollet G67262683 Fitxes esportistes 472,11 €
Club Handbol Ripollet G58099763 Fitxes esportistes 590,14 €
Club Hoquei Ripollet G62045737 Fitxes esportistes 2.765,24 €
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Fitxes esportistes 1.837,87 €
Club Tenis Ripollet G59746230 Fitxes esportistes 1.787,29 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Fitxes esportistes 1.450,06 €
Escuela Futbol Base Ripollet G63159545 Fitxes esportistes 7.199,74 €
Peña Deportiva Pajaril G58001504 Fitxes esportistes 657,59 €
Ripollet Unió Atlètica G59504738 Fitxes esportistes 2.849,55 €
Societat Ocellaire Vella de Ripollet G65465130 Fitxes esportistes 1.770,43 €
Atlètic Club R3 Ripollet Triatló G01896836 Fitxes esportistes 741,89 €
Total atorgat programa 39.000,00 €

PROGRAMA 4: organització d’esdeveniments i actes esportius:

Entitat/associació NIF Nom projecte Import
AFA Col·legi Sant Gabriel G58964370 Torneig escola de bàsquet 

St. Gabriel (3 dies) primer 
cap juny.

500,00 €

AMPA INS Lluís Companys G08852584 Esports al pati. 400,00 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Presentació equips 

femenins 17/09/22.
350,00 €

Club Boxa Ripollet G63109250 Vetllades de Boxa Ripollet 
13 març i 29 de maig.

500,00 €

Club Handbol Joventut Ripollet G67262683 Jornada local 19/06/22. 360,00 €
Club Handbol Ripollet G58099763 XII Torneig vila Ripollet 

11/06/22.
289,27 €

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Dia de l'amic 23/09/22. 392,16 €
Ripollet Unió Atlètica G59504738 Aquatló infantil 24-09-22. 392,16 €
Total atorgat programa 3.183,59 €
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PROGRAMA 5: organització d’actes, esdeveniments i activitats esportives 
d’especial rellevància o interès socioesportiu per al municipi:

Entitat/associació NIF Nom projecte Import 
AMPA INS Lluís Companys G08852584 Cursa solidaria 21-06-22. 863,64 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Torneig nacional Vila Ripollet 

1-4 setembre.
719,70 €

Club Fútbol Ripollet G58140526 Torneig futbol base centenari  
10-12 i 18-19 juny. 

575,76 €

Club Hoquei Ripollet G62045737 Campionat Catalunya Special 
Olímpic  12-12-22.

400,00 €

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 XXX Campionat Espanya cadet 
i juvenil 2022 21-23 juliol.

863,64 €

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Gimcana Festa Major 29/08. 600,00 €
Ripollet Unió Atlètica G59504738 43 Cursa popular Festa Major 

28/08/22.
431,82 €

Atlètic Club R3 Ripollet Triatló G01896836 Duatló festa Major 27/08/22. 1.007,58 €
Club Hoquei Ripollet G62045737 Equip ACELL Special divendres. 1.600,00 €
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 50 anys Història gala de Nadal. 719,70 €
Ripollet Unió Atlètica G59504738 25a Milla urbana dia 7/05/22 719,70 €
Total atorgat programa 8.501,54 €

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:

Entitat/associació NIF Nom (curs) Anys vinculació Import 
Club Bàsquet Ripollet V58847880 JInglavaga (Nivell 0) Entre 1 i 3 anys 80,00 €
Club Bàsquet Ripollet V58847880 JBalaguer (Nivell 0) Entre 1 i 3 anys 80,00 €
Club Bàsquet Ripollet V58847880 PHidalgo (Nivell 0) Entre 1 i 3 anys 80,00 €
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 JRuíz (Formació continua) Més de 3 anys 120,00 €
Total atorgat programa 360,00 €

PROGRAMA 7: promoció i foment de l’esport femení:

Entitat/associació NIF Nom projecte Import 
AFA Col·legi Sant Gabriel G58964370 Fitxes esportistes 997,74 €
AMPA INS Lluís Companys G08852584 Fitxes esportistes 427,61 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Fitxes esportistes 696,83 €
Club Bàsquet Emma-Gassó G60432739 Fitxes esportistes 221,72 €
Club Bàsquet Ripollet V58847880 Fitxes esportistes 411,76 €
Club Fútbol Ripollet G58140526 Fitxes esportistes 205,88 €
Club Hoquei Ripollet G62045737 Fitxes esportistes 522,62 €
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Fitxes esportistes 1.472,85 €
Club Tenis Ripollet G59746230 Fitxes esportistes 190,05 €
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Fitxes esportistes 253,39 €
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Escuela Futbol Base Ripollet G63159545 Fitxes esportistes 316,74 €
Ripollet Unió Atlètica G59504738 Fitxes esportistes 1.282,81 €
Total atorgat programa 7.000,00 €

PROGRAMA 8: suport als desplaçaments de l’esport fora de Catalunya:

Entitat/associació NIF Nom projecte Import 
Club Tennis Taula Ripollet G58195389 3 Partits lliga Divisió d'honor femenina 

(Madrid) Octubre 2022.
131,07 €

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 1 Partit lliga Divisió d'honor femenina 
(Valencia) octubre 2022.

131,07 €

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Campionats Espanya (Cartagena) juny-juliol 
2022.

203,88 €

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Campionat Estatal (Santander) del 4 al 13 
març 2022 (7 esportistes).

203,88 €

Club Tennis Taula Ripollet G58195389 Ascens Divisió Honor femenina (Madrid) 14 i 
15 maig (5 esportistes).

131,07 €

Ripollet Unió Atlètica G59504738 Campionat d'Espanya Cros x equips (Burgos) 
12/11/22.

131,07 €

Ripollet Unió Atlètica G59504738 Campionat Espanya Pista Lliure (Aviles) 23 i 
24 juliol.

94,67 €

Atlètic Club R3 Ripollet Triatló G01896836 Campionat d'Espanya Cros Màster x equips 
(Córdoba) 13/03/2022 (4 esportistes).

131,07 €

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Segorbe Castelló) 15/01/2022 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Concentaina Alacant) 13/02/22. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Eivissa) 28/03/22. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Elx Alicante) 01/10/2022. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Calvià Palma Mallorca) 

15/10/2022.
203,88 €

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 28 Nacional (Eivissa) 26/11/22. 203,88 €

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Saragossa) 06/02/2022. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Castellón) 26/03/22. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Saragossa) 24/03/2022. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Valencia) 28/05/22. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Saragossa) 8/10/22. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 2 Femení Nacional (Saragossa) 12/11/22. 203,88 €
Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 DH Juvenil Nacional (Palma de Mallorca) 

26/03/2022.
203,88 €

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 DH Juvenil Nacional (Palma de Mallorca) 
15/10/2022.

203,88 €

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 DH Juvenil Nacional (Palma de Mallorca) 
17/12/2022.

203,88 €

Asociación Futbol Sala Ripollet G60282480 Aleví Femení final campionat Espanya 
(Almeria) 10, 11 i 12/06/2022.

203,88 €

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Trofeu de Aragon juvenil, junior y sènior 
(Aragó).

131,07 €

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 II Trofeu de Solo dance Alhaurin (Màlaga). 203,88 €
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Campionat de Espanya SD Gandia (Valencia). 203,88 €
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Semi final World Cup sènior to cadet (Triestre, 

Itàlia).
218,46 €

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Final World Cup Juvenil to sènior (Gottingen, 
Alemanya).

145,64 €

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Europeu (Andorra). 218,45 €
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Copa d'Europa (Itàlia). 218,45 €
Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Campionat de Espanya aleví e infantil 

(Galicia).
131,07 €

Club Patinatge Artístic Ripollet G59735969 Mundial de patinatge (Argentina). 109,24 €
Total atorgat programa 6.000,00 €
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4. Considerar que els projectes admesos per les seves característiques suposen 
activitats i serveis d’utilitat pública i interès social per al municipi. Donat que 
promocionen la pràctica esportiva, a través de projectes esportius, portats a 
terme per entitats locals i això 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 al foment de l’esport i per contrarestar les seqüeles socials de 
la pandèmia i consolidar i augmentar el nombre de ciutadanes i ciutadans que 
practiquen esport i la millora de la qualitat de les activitats esportives 
desenvolupades en el municipi, per tot això es justifica a l’òrgan resolutori la 
necessitat de concedir com a màxim, el 100 % del cost del mencionat projecte.

5. Notificar aquest acord a les persones i/o entitats interessades.

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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