
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 2022/4
Caràcter: ordinària
Data: 25 de gener de 2022
Horari: 10.03 a 10.15 hores
Lloc: videoconferència

Hi assisteixen:

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

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària  
Sr. Jordi Fortuny Aguiló interventor accidental
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

Hi assisteixen amb veu i sense vot:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor

S’han excusat d’assistir-hi:

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

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

2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Inici licitació Contracte de Servei Casa Natura. 

3.1.2. Contracte Servei obertura i dinamització patis escoles fora de l'horari.

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació addenda al Conveni amb Fundació Bosch i Gimpera UB2.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. PSE-Allotjament del 4/10/21 al 10/01/22.

4.1.2. PSE-Allotjament de maig a novembre de 2021.

4.1.3. Addenda del Conveni de l’EAIA 2021.

4.2. Educació:

4.2.1. Aprovació addendes al Conveni pel repartiment de les despeses de 
funcionament dels Ins. Esc. Els Pinetons i Ins. Esc. El Martinet del curs 2020-21.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència d'obres de construcció d’edifici plurifamiliar amb 21 
habitatges, 21 places d'aparcament i 21 trasters al C. Pau Casals, núm. 41-43.

5.1.2. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc de les naus industrials del 
carrer Industria núm. 44 i carrer Milà, núm. 8.

*****

1.- Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’acta de la sessió ordinària JGL2022/3, corresponent al dia 18 de gener.
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2.- Despatx d’ofici.

 Donar compte del Deccret d’Alcaldia 2021/2299, de 28 de desembre de 2021, 
pel qual  es determina l’aprovació del contracte de patrocini del documental 
“LA FIBRA SENSIBLE (TÍTOL PROVISIONAL), a favor de la productora Manual 
SCCL per un import de 15.000,00 €.

 Donar compte del Decret d’Alcaldia 2022/48, de dia 14 de gener pel qual 
s’aprova el Padró de l’escola de natació del mes de gener al Poliesportiu 
Municipal, per un import total de 725,34 €.

 Donar compte del Decret d’Alcaldia 2022/50, de dia 14 de gener, pel qual 
s’aprova el padró d’abonaments al Poliesportiu Municipal de Ripollet, 
corresponent al mes de gener de 2022, per import total de 94.921,08 €.

 Donar compte del Decret d’Alcaldia 2022/73, de 18 de gener, pel qual 
s’aprova el Padró de rebuts dels cursos del Centre Cultural de gener de 2022, 
per import total de 2.655 €.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
Contracte de Servei de divulgació ambiental del Projecte Casa Natura de 
Ripollet.

En data 11 de gener de 2022 ha estat emès informe per part de la tècnica de 
Medi Ambient, senyora DADES PROTEGIDES, incorporat a l’expedient 
administratiu, justificant la necessitat del servei de divulgació ambiental del 
projecte Casa Natura de Ripollet, motivada pel compromís de difondre 
coneixements sobre sostenibilitat ambiental a la ciutadania.

En la mateixa data, 11 de gener de 2022, la tècnica de Medi Ambient, senyora 
DADES PROTEGIDES, ha emès informe amb l’anàlisi de la coherència econòmica 
i pressupostària i la projecció de la inversió, que consta incorporat a l’expedient 
administratiu.

L’Ajuntament de Ripollet no disposa de mitjans tècnics materials ni humans 
necessaris per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel qual 
cal procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
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Atesa aquesta necessitat, el departament de Serveis Econòmics, Contractació, ha 
elaborat el plec de clàusules administratives particulars –PCAP-, mentre que el 
plec de prescripcions tècniques –PPT- ha estat redactat per part de la tècnica 
de Medi Ambient, senyora DADES PROTEGIDES, quin tenor i documentació 
conformen l’expedient administratiu de licitació i posterior contracte 
administratiu, donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

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

 80000000-4 - Serveis educatius i de formació
 80540000-1 – Serveis de formació en matèria ambiental
 90700000-4 – Serveis mediambientals

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

En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP relatiu al càlcul del valor estimat 
dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent l’impost sobre 
el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 149.442,74 €, (cent 
quaranta-nou mil quatre-cents quaranta-dos euros amb setanta-quatre 
cèntims).

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

La contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert, 
adjudicació mitjançant l’aplicació de criteris subjectes a judici de valor i de criteris 
avaluables de manera automàtica.

Atès que, d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, atenent a la 
quantia i característiques de l’objecte del contracte, s’atribueix a l’alcalde la 
competència com a òrgan de contractació, si bé aquesta ha estat delegada a la 
Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la resolució 
d’alcaldia número 2019/1863, de 05 de desembre.

De conformitat amb els preceptes esmentats, altres de general i procedent 
aplicació, s’acorda:
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Primer.- Aprovar la necessitat de disposar del servei de divulgació ambiental 
del projecte Casa Natura de Ripollet.

Segon.- Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de 
divulgació ambiental del projecte Casa Natura de Ripollet, quines prestacions 
estan genèricament enunciades al contingut dels documents Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques, continguts a 
l’expedient administratiu.

Tercer.- Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte que s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària 1721-22799 (Contracte Promoció Casa Natura).

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

Any 2022: d’abril a desembre (9 mesos), despesa de 25.473,20 €, més l’IVA de 
5.349,37 €, fan un total de 30.822,57 €.
Any 2023: de gener a desembre (12 mesos), despesa de 33.964,26 €, més l’IVA 
de 7.132,49 €, fan un total de 41.096,75 €.
Any 2024: de gener a març (3 mesos), despesa de 8.491,06 €, més l’IVA de 
1.783,12 €, fan un total de 10.274,18 €.

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

Cinquè.- Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de 
contractació de referència, convocant la licitació per procediment obert, d’acord 
amb la documentació que l’integra, aprovant el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el Plec de Prescripcions Tècniques i resta de documents i informes 
que l’integren.

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

Setè.- Disposar que la mesa de contractació estarà integrada pels membres que 
s’indiquen a continuació:

President: L’Alcalde de la corporació o regidor en qui delegui.
Vocals: La Secretària de l’Ajuntament, la Intervenció de l’Ajuntament i un tècnic 
de Medi Ambient, o bé les persones en que puguin delegar.
Secretari: Actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.
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Vuitè.- Facultar al Sr. Alcalde per a l’execució dels actes que siguin escaients per 
a l’efectivitat del present acord.

3.1.2. Contracte menor de Servei per l’obertura i dinamització de patis 
oberts a  les escoles públiques fora de l’horari escolar.

Antecedents de fets:

1.-Atesa la necessitat que manifesta, en l’informe de data 24 de novembre de 
2021, la CAP d’unitat d’Educació, DADES PROTEGIDES, de contractar servei per 
l’obertura i dinamització de patis oberts a  les escoles públiques fora de l’horari 
escolar, i atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per a realitzar 
la prestació objecte de contracte.

2.- Que al mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable de la 
CAP d’unitat d’Educació conforme no s’està alterant l’objecte del contracte per 
tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
 
3.- Que com consta documentat a l’expedient, s’ha sol·licitat ofertes a tres 
empreses especialitzades en aquest sector:  Moviment d’esplais del Vallés, Creu 
Roja i Fundació Catalana de l’Esplai.

4.- Que el preu de licitació era de 15.000,00€ (sense l’IVA) i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 3 de 
desembre de 2021. Dins de termini i forma s’han rebut les ofertes següents: 

-MOVIMENT D’ESPLAIS DEL VALLÉS (MEV), amb NIF G61203980, i en el seu nom 
i representació la Sra. DADES PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, qui 
presenta un pressupost de 13.916,40 euros (sense IVA), l’entitat està exempta 
d’IVA.

-CREU ROJA, amb NIF Q2866001G, i en el seu nom i representació el Sr. DADES 
PROTEGIDES amb DNI DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost de 
12.880,00 euros (sense IVA), l’entitat està exempta d’IVA.

5.- Segons l’informe de valoració d’ofertes emès per de la CAP d’unitat 
d’Educació, en data 22 de desembre de 2022, adjunt a l’expedient administratiu, 
l’oferta més avantatjosa econòmicament per a l’Ajuntament és la presentada per 
CREU ROJA, amb NIF Q2866001G, compleix les condicions i requisits que 
s’exigeixen, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import de 
12.880,00 euros (dotze mil vuit-cents vuitanta euros) sense IVA, donat que 
l’entitat està exempta d’IVA. S’incorpora a l’expedient administratiu la proposta 
econòmica presentada per l’empresa.
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Fonaments de dret:

Atès l’import del contracte de servei previst, s’ha de qualificar el contacte com a 
menor, de conformitat amb la definició establerta a l’article 118 de la LCSP.

“Es consideren contractes menors els contractes d’un valor estimat inferior a 40.000 
euros, quan  es  tracti  de  contractes  d’obres,  o  a  15.000  euros,  quan  es  tracti  de 
contractes de subministrament o serveis, sense perjudici del que disposa l’article 229, en 
relació ambles obres, els serveis i el subministraments centralitzats en l’àmbit estatal.”

I, en  atenció al pressupost esmentat  s’ajusta  als límits establerts per al 
contracte menor.

D’acord amb la Disposició final primera del Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de 
febrer, de mesures urgents pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en 
determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de 
l’àmbit tributari i de litigis fiscals; que dona nova redacció a l’article 118.2 de la 
LCSP, en vigor des de 6 de febrer de 2020:

“En els contractes menors la tramitació de l’expedient exigirà l’emissió d’un informe de 
l’òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del contracte i que 
no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars descrits 
a l’apartat anterior.”

La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 308.323.226992 
Pla Educatiu de l’Entorn del Pressupost Municipal.

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

Vistos els antecedents i les consideracions jurídiques exposades anteriorment, i 
els informes dels caps, responsables o tècnics, emesos a l’efecte, incorporats a 
l’expedient s’acorda:

Primer. Aprovar la necessitat de disposar del servei per l’obertura i dinamització 
de patis oberts a  les escoles públiques fora de l’horari escolar.

Segon. Adjudicar a  CREU ROJA, amb NIF Q2866001G, el servei per l’obertura i 
dinamització de patis oberts a  les escoles públiques fora de l’horari escolar.

Tercer. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 12.880,00 euros 
(dotze mil vuit-cents vuitanta euros) sense IVA, donat que l’entitat està exempta 
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d’IVA, previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació 
pressupostària 308.323.226992 Pla Educatiu de l’Entorn del Pressupost 
Municipal de 2022.

Quart.- Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat,  dispensant-lo de constituir 
garantia definitiva, d’acord amb el que preveu la LCSP, per tractar-se d’un 
contracte menor, en el que la presentació de la factura reglamentària emesa 
conclou l’expedient d’adjudicació, amb indicació dels recursos que es puguin 
interposar.

Cinquè.- Notificar així mateix a l’altra entitat interessada, MOVIMENT ESPAI 
DEL VALLES, l’acord adoptat

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

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

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

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

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

3.2. Persones:

3.2.1. Aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre la 
Fundació Bosch i Gimpera – màster en hisenda autonòmica i local: 
economia i gestió avançada - i l’Ajuntament de Ripollet.

Vist l’informe tècnic favorable emès en data 13 de gener de 2022 per la persona 
que ocupa el càrrec de Coordinador de Governança en relació a l’aprovació de 
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l’addenda del conveni de col·laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera –
Màster en hisenda autonòmica i local: economia i gestió avançada- i 
l’Ajuntament de Ripollet, i respecte de l’autorització i disposició de la despesa de 
7.980 € a favor de la Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona) amb 
el CIF G-08906653.

Vista l’addenda del conveni que s’adjunta a aquest expedient i es transcriu al 
final d’aquest acord.

Vist tot això,  la Junta de Govern Local adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració, que s’adjunta al final del 
present document, entre la Fundació Bosch i Gimpera i l’Ajuntament de Ripollet, 
des de l’1 de febrer de 2022 i fins el 31 de juliol de 2022.

Segon.- Designar el Sr. DADES PROTEGIDES, Coordinador de Governança, com 
a tutor que s’encarregarà de vetllar per la formació de l’estudiant i de fixar el pla 
de treball segons el projecte formatiu, d’acord amb els termes descrits en el punt 
8è i 9è del mencionat conveni de col·laboració.

Tercer.- Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa per import de 7.980€ 
a la Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona) amb el CIF G-
08906653 i imputar-la a l’aplicació pressupostària 502.920.22706 d’estudis i 
treballs tècnics.

Quart.- Notificar el present acord a la Fundació Bosch i Gimpera.

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

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

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

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

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

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA - 
MÀSTER EN HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL: ECONOMIA I GESTIÓ- I L’AJUNTAMENT DE 
RIPOLLET

REUNITS

D'una part, la Sra. M. Carme Verdaguer i Montanyà, directora general de la Fundació 
Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona), amb domicili al carrer Baldiri Reixac, núm. 
4 – 6, 08028 de Barcelona i CIF G-08906653, actuant en nom i representació d'aquesta.

I de l'altra, el Sr. José María Osuna López, Alcalde de l’Ajuntament de Ripollet amb 
domicili al Carrer Balmes número 2, codi postal 08291, CIF P0817900D, actuant en nom 
i representació d'aquest Ajuntament.

MANIFESTEN

I Que la Fundació Bosch i Gimpera i l’Ajuntament de Ripollet van formalitzar amb data 
27 de gener de 2021 un conveni de col·laboració (en endavant, el Conveni) per a la 
realització de pràctiques a les dependències de l’Ajuntament de Ripollet d’una estudiant 
del Màster en Hisenda Autonòmica i Local: economia i gestió avançada, que conté un 
programa de pràctiques l’organització i la gestió de la qual és assumida per la Fundació 
Bosch i Gimpera.

II Que les parts van formalitzar amb data 29 de juliol de 2021, una addenda per ampliar 
fins el 31 de gener de 2022 la durada de les pràctiques de l’estudiant.

III Que, novament, volen acordar ampliar el termini per a la realització de les esmentades 
pràctiques objecte del Conveni i estan interessades en deixar constància d’aquest acord.

Per la qual cosa, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària en la 
representació en la qual intervenen per subscriure aquest conveni, les parts,

ACORDEN

Primer. Modificació de l’Acord Sisè del Conveni.
S’amplia 6 mesos més la durada de les pràctiques de l’estudiant, concretament de l’1 de 
febrer al 31 de juliol de 2022, tal i com queda reflectit al nou Projecte Formatiu annex a 
aquesta Addenda.
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Segon. Modificació de l’Acord Dotzè del Conveni.
L’Ajuntament de Ripollet col·laborarà amb el programa de pràctiques del Màster en 
Hisenda Autonòmica i Local aportant a la Fundació Bosch i Gimpera la quantitat de set 
mil nou-cents vuitanta (7.980 €). D’aquest import la Fundació transferirà a l’estudiant 
la quantitat de 6.000.- euros, la part restant de 1.980 euros (iva inclòs), serà facturada 
des de la Fundació Bosch i Gimpera a l’Ajuntament de Ripollet, en concepte de despeses 
de gestió i coordinació, que inclou les despeses del programa de pràctiques i les tutories, 
i les despeses d’assegurança, si escau. La quantitat esmentada serà transferida al 
compte corrent de la Fundació Bosch i Gimpera ES42 0182 6035 4302 0160 2137 del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Pl. Antoni Maura 6, 08003 Barcelona. El tràmit del 
pagament s'iniciarà en el primer mes de pràctiques de l'estudiant.

Tercer. Queda expressament acordat per les parts que en allò no modificat directament 
i expressament per la present Addenda, segueix vigent en la seva totalitat el Conveni.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document, en les respectives 
seus, amb data i signatura electròniques.”

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. PSE DADES PROTEGIDES, allotjament del 4/10/21 al 10/01/22.

Antecedents de fets:

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

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

3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.
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4. L'Ajuntament de Ripollet en data 1 de setembre de 2021, va aprovar el 
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmiques. Aquest 
reglament es basa, en compliment de la Constitució espanyola —articles 39 
i següents—, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en 
endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc 
d'exclusió social.

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

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

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

Fonaments de drets

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.
2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).
3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 

l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.
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Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada de 
Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents

ACORDS

1. Autoritzar les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat 
d’allotjament en l’Hotel Ibis de Ripollet del Sr. DADES PROTEGIDES, per un 
import total de 5.962,00€.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat d’allotjament del 4 d’octubre del 2021 fins 
al 10 de gener de 2022 a favor de les persones interessades següents per un 
import total de 5.962,00€.

PSE NIE EXP COGNOM NOM IMPORT FAC

65354
DADES PROTEGIDES 

2016/402
DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 

266,00 € 3677/60186
65356 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 616,00 € 3677/60388
65360 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 266,00 € 3677/60831
65362 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 266,00 € 3677/61037
65365 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 616,00 € 3677/61287
65366 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 616,00 € 3677/61495
65368 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 266,00 € 3677/61682
65369 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 266,00 € 3677/61901
65371 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 616,00 € 3677/62058
65372 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 616,00 € 3677/62300
65375 DADES PROTEGIDES 2016/402 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 1.552,00 € 3677/62452, 

62664 i 62778
5.962,00 €

3. Aprovar i realitzar el pagament als endossataris pels imports que es 
relacionen a continuació, per un import total de 5.962,00€, de l’aplicació 
pressupostària 301-2313-48011, del vigent pressupost.

PSE EXP. IMPORT CIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FAC

65354 2016/402 266,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/60186
65356 2016/402 616,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/60388
65360 2016/402 266,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/60831
65362 2016/402 266,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/61037
65365 2016/402 616,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/61287
65366 2016/402 616,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/61495
65368 2016/402 266,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/61682
65369 2016/402 266,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/61901
65371 2016/402 616,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/62058
65372 2016/402 616,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/62300
65375 2016/402 1.552,00 € B87532693 Hotel Ibis Ripollet 3677/62452, 62664 i 62778

5.962,00 €
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4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

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

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

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

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

4.1.2. PSE DADES PROTEGIDES, allotjament maig-novembre 2021.

Antecedents de fets:

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

2. Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera 
personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, 
l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de 
capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en 
el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les 
famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i 
específiques.
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3. També en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen 
exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica 
i/o l'exclusió financera.

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

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

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

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

1. L’art. 39 i següents, Constitució espanyola.
2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en davant LSS).
3. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 

l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

ACORDS

1. Autoritzar les prestacions socials de caràcter econòmic individualitzat 
d’allotjament en l’Hotel des de maig a novembre de 2021 de la Sra. 
Montserrat Pomares Solano per un import total de 2.543,20€.

2. Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de les prestacions socials de 
caràcter econòmic individualitzat d’allotjament a l’Hotel Grill Barbera, SA a 
favor de les persones interessades següents per un import total de 2.543,20€.

PSE DNI EXP. COGNOM1 COGNOM2 NOM IMPORT FACT
64148 DADES PROTEGIDES 2009/354 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES

1.400,00 €
301708-303246-
304874-306304

65376 DADES PROTEGIDES 2009/354 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 443,20 € 308551
65377 DADES PROTEGIDES 2009/354 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 350,00 € 309214
65378 DADES PROTEGIDES 2009/354 DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES DADES PROTEGIDES 350,00 € 310641

2.543,20 €

3. Aprovar i realitzar el pagament als endossataris pels imports que es 
relacionen a continuació, per un import total de 2.543,20€, de l’aplicació 
pressupostària 301-2313-48011, del vigent pressupost.

PSE EXP. IMPORT NIF ENDOSSATARI ENDOSSATARI FACT
65378 2009/354 350,00 € A58242223 Hotel Grill Barbera SA 310641
65377 2009/354 350,00 € A58242223 Hotel Grill Barbera SA 309214
65376 2009/354 443,20 € A58242223 Hotel Grill Barbera SA 308551
64148 2009/354

1.400,00 €
A58242223 Hotel Grill Barbera SA 301708-303246-

304874-306304
2.543,20 €

4. Notificar el present acord a l’endossatari.

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

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

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

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

4.1.3. Addenda al Conveni EAIA 2021.

Antecedents de Fets:

Que en dat 12 de març de 1998, es va formalitzar un conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i tots els ajuntaments de la 
comarca, excepte Sabadell i Terrassa, amb l’objectiu de finançar les despeses del 
personal adscrit a la plantilla del Consell Comarcal del Vallès Occidental destinat 
a l’Equip d’Atenció a la Infància (EAIA), que  no quedava cobert amb el conveni 
signat amb el Departament competent de la Generalitat de Catalunya.

En data 16 de desembre de 2020 la Comissió Permanent del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental va aprovar per acord núm. CPE/15/20/2020, el text del 
Conveni març de col·laboració interadministrativa pel cofinançament dels EAIA 
del Vallès Occidental. Aquest Conveni es signa de forma bilateral entre el Consell 
Comarcal i cadascun dels 21 ajuntaments on presten servei l’EAIA. La seva 
vigència és de quatre anualitats amb possibilitats de pròrroga expressa.

En data 5 de novembre de 2020 es va signar el conveni de col·laboració pel 
cofinançament de l’EAI a Ripollet, entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
i l’Ajuntament de Ripollet.

En data 1 de desembre de 2021 amb entrada E-20362, ha entrat al registre 
municipal, notificació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, on es notifica 
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l’acord 125/2021, de data 24 de novembre de 2021, mitjançant el qual es notifica 
la quantitat que ha de liquidar l’Ajuntament de Ripollet, pel cofinançament de 
l’EAIA per l’any 2021.

Que l’Ajuntament de Ripollet participarà en aquest cofinançament aportant la 
quantitat de 16.924,79 €.

Fonament de Dret:

Es d’aplicació la següent normativa:

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 

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

administracions públiques de Catalunya.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern.

Vista l’addenda al conveni marc de col·laboració interadministratiu entre el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Ripollet pel 
cofinançament de l’EAIA anualitat 2021, així com l’informe favorable de la 
Coordinadora de Drets Socials, proposo la Junta de Govern Local l’aprovació dels 
següents acords:

Primer.- Donar conformitat a l’addenda al conveni marc de col·laboració 
interadministratiu entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Ripollet pel 
cofinançament de l’EAIA anualitat 2021,  aprovada per la Comissió Permanent 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental de data 24/11/2021 amb número 
d’acord 125/2021 i en la qual s’estableix que l’Ajuntament de Ripollet participarà 
en el cofinançament de l’EAIA amb l’import de 16.924,79€.

Segon.- Procedir a la signatura de l’addenda al conveni marc de col·laboració 
interadministratiu entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament 
de Ripollet pel cofinançament de l’EAIA anualitat 2021.

Tercer.-  Autoritzar i disposar una despesa de 16.924,79€ a favor del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental pel copagament del servei de l’EAIA anualitat 
2021, a càrrec de l’aplicació pressupostària 301-2312-46500 “Aportació Consell 
Comarcal EAIA” del pressupost de 2022.

Quart.- Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de l’import de 
16.924,749€ a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental, pel copagament 
del Servei de l’EAIA a Ripollet anualitat 2021, d’acord amb l’addenda al conveni 
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marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 
l’Ajuntament de Ripollet 2021.

4.2. Educació:

4.2.1. Aprovació addendes al conveni per al repartiment de les despeses 
de funcionament dels Ins Esc Els Pinetons i Ins Esc El Martinet del curs 
2020-21.

Antecedents:

- Que en data 25 de gener de 2021 es van subscriure els convenis de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet relatiu a l’assumpció de les despeses que 
deriven del funcionament de l’Institut Escola Els Pinetons i de l’Institut Escola El 
Martinet.

- Que d’acord amb el pacte segon i tercer dels convenis de col·laboració 
esmentats, per a cada curs escolar el Departament d’Educació actualitza, si escau, 
el quadre de distribució de superfícies i espais. Tanmateix, en el pacte sisè, es fa 
constar que “per a cada curs escolar, en el cas que es modifiquin les condicions 
establertes amb caràcter general, es tramitarà la corresponent addenda”. I en el curs 
2020/21 hi ha hagut un augment d’alumnat en el nivell de l’ESO.

- Que per al curs 2020-2021 hi ha canvis numèrics que afecten el percentatge 
de les despeses. I que el Departament d’Educació ha fet arribar a l’Ajuntament les 
addendes dels dos convenis dels INS-ESC que fan referència al curs 2020-21 
(registre entrada 2021/19608 del 19 de novembre) i que consten a l’expedient.

- Que el Departament d’Educació ha fet els càlculs de les despeses de manera 
proporcional al número d’alumnat, essent:

 un 78,50% de la despesa que correspon a l’escola (nivell d’educació 
infantil i primària de P-3 a 6è) i un 21,50% que correspon a l’etapa de 
secundària (ESO), en el cas de l’INS ESC Els  Martinet

 un 81,26% de la despesa que correspon a l’escola (nivell d’educació 
infantil i primària de P-3 a 6è) i un 18,74% que correspon a l’etapa de 
secundària (ESO), en el cas de l’INS ESC Els Pinetons

Tenint en compte que L’Ajuntament ha de fer-se càrrec de les despeses que 
corresponen a l’alumnat d’Infantil i primària, i el Departament d’Educació a les 
despeses de l’alumnat d’ESO.

- Que el total de la quantitat a rebre, segons s’exposa a les addendes, i que 
s’inclourà a la l’Aplicació pressupostària d’ingressos 308/450301 Transferència 
Convenis Instituts Escola Ripollet,  és de 35.942’97 €:
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 INS ESC ELS PINETONS: Despesa estimada x Percentatge d'alumnes 
19.503,26 €

 INS ESC EL MARTINET: Despesa estimada x Percentatge d'alumnes 
16.439,71 €

Per tot l’exposat s’acorda:

Primer: Aprovar l’addenda per al repartiment de despeses relatives a l’assumpció 
de les despeses de funcionament de l’INS ESC El Martinet, per al curs 2020-21 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET RELATIU A L’ASSUMPCIÓ DE LES DESPESES QUE 
DERIVEN DEL FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT ESCOLA EL MARTINET.

REUNITS

D'una part, el senyor Jean-Marc Segarra i Mauri, director general de Centres Públics del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 
113/2021, d’1 de juny (DOGC núm. 8423, de 02.06.2018), que actua en nom i 
representació de l'esmentat Departament i en exercici de les competències que li delega 
la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).

D’altra part, el senyor José Maria Osuna López, alcalde president de l'Ajuntament de 
Ripollet, proclamat en la sessió plenària de la corporació de data 15 de juny de 2019, que 
actua en nom i representació de l'esmentat Ajuntament, d'acord amb les facultats 
atribuïdes per l'article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril.

Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per subscriure aquesta addenda i a tal

EXPOSEN

1. Que en data 25 de gener de 2021 es va subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Ripollet relatiu a l’assumpció de les despeses que 
deriven del funcionament de l’Institut Escola El Martinet, codi 08076571.

2. Que d’acord amb el pacte segon del conveni de col·laboració esmentat, per a cada 
curs escolar el Departament d’Educació actualitza, si escau, el quadre de distribució de 
superfícies i espais.
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3. Que per al curs 2020-2021 hi ha canvis numèrics que afectes al percentatge de les 
despeses.

Per tant, en aplicació de les clàusules del Conveni de col·laboració, ambdues parts,

ACORDEN

Formalitzar aquesta addenda per al curs 2020-2021 actualitzant el Conveni de 
col·laboració amb la clàusula i annexos següents, que es mantindran si no hi ha canvis, 
per els cursos successius, d’acord amb la vigència del conveni de 25 de gener de 2021.

Modificar l’annex 1 que quedarà de la manera següent:

Annex al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet 
relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i 
manteniment de l’Institut Escola El Martinet

1. Distribució d’alumne del curs 2020/2021 08076571
Escola Institut Total

Percentatge 
d’alumnes

78,50% 21,50% 100%

Alumnes 449 123 572
Grups 18 5 23

2. Estimació de despeses de funcionament
Neteja Electricitat Calefacció Manteniment Total
47.834,90 6.051,40 7.428,31 15.136,73 76.451,35

3. Import
Despesa estimada x Percentatge d'alumnes 16.439,71

I en prova de conformitat signen les parts en el lloc i data indicats a la signatura 
electrònica d’aquest document.”

Segon: Aprovar l’addenda per al repartiment de despeses relatives a l’assumpció 
de les despeses de funcionament de l’INS ESC Els Pinetons, per al curs 2020-21 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet:
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“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET RELATIU A L’ASSUMPCIÓ DE LES DESPESES QUE 
DERIVEN DEL FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT ESCOLA ELS PINETONS.

REUNITS

D'una part, el senyor Jean-Marc Segarra i Mauri, director general de Centres Públics del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, nomenat mitjançant el Decret 
113/2021, d’1 de juny (DOGC núm. 8423, de 02.06.2018), que actua en nom i 
representació de l'esmentat Departament i en exercici de les competències que li delega 
la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011).

D’altra part, el senyor José Maria Osuna López, alcalde president de l'Ajuntament de 
Ripollet, nomenat en la sessió plenària de la corporació de data 15 de juny de 2019, que 
actua en nom i representació de l'esmentat Ajuntament, d'acord amb les facultats 
atribuïdes per l'article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril.

Les parts, reconeixent-se mútuament capacitat per subscriure aquesta addenda i a tal 
efecte,

EXPOSEN

1. Que en data 25 de gener de 2021 es va subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Ripollet relatiu a l’assumpció de les despeses que 
deriven del funcionament de l’Institut Escola Els Pinetons, codi 08076583.

2. Que d’acord amb el pacte segon del conveni de col·laboració esmentat, per a cada 
curs escolar el Departament d’Educació actualitza, si escau, el quadre de distribució de 
superfícies i espais.

3. Que per al curs 2020-2021 hi ha canvis numèrics que afectes al percentatge de les 
despeses.

Per tant, en aplicació de les clàusules del Conveni de col·laboració, ambdues parts,

ACORDEN

Formalitzar aquesta addenda per al curs 2020-2021 actualitzant el Conveni de 
col·laboració amb la clàusula i annexos següents, que es mantindran si no hi ha canvis, 
per els cursos successius, d’acord amb la vigència del conveni de 25 de gener de 2021.
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Modificar l’annex 1 que quedarà de la manera següent:

Annex al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet 
relatiu a l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i 
manteniment de l’Institut Escola Els Pinetons

1. Distribució d’alumne del curs 2020/2021 08076583
Escola Institut Total

Percentatge 
d’alumnes

81,26% 18,74% 100%

Alumnes 607 140 747
Grups 24 5 29

2. Estimació de despeses de funcionament
Neteja Electricitat Calefacció Manteniment Total
65.441,68 8.278,86 11.582,05 18.761,25 104.063,85

3. Import
Despesa estimada x Percentatge d'alumnes 19.503,26

I en prova de conformitat signen les parts en el lloc i data indicats a la signatura 
electrònica d’aquest document.”

Tercer: Notificar l’acord als Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental i 
enviar les addendes signades.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Urbanisme:

5.1.1. Autorització llicència d'obres construcció edifici plurifamiliar amb 
21 habitatges, 21 places d'aparcament i 21 trasters al carrer Pau Casals, 
núm. 41-43.

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

- Obres majors:

Primer. Atorgar a la mercantil HABITATGE I SERVEIS DE LA LLAR, SL., llicència 
urbanística per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 21 habitatges, 21 
places d’aparcament i 21 trasters al carrer Pau Casals, núm. 41-43 (escala 3), 
carrer Doctor Bergós, núm. 32 (escala 2) i carrer Montseny, núm. 6 (escala 1), 
amb ref. Cadastral 0046802DF3904E0001FG.

Consta a l’expedient el document justificatiu d’acceptació de residus de la 
construcció i/o demolició amb un gestor autoritzat per un import de 2.967,36 € 
així com el justificant d’haver ingressat la garantia per reposició del paviment 
per un import de 20.115,00 €. (garantia dipositada en l’expedient d’obres 
d’enderroc núm. 2021-2480).

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

1.  La inscripció registral en favor de l’Ajuntament de Ripollet de la cessió dels 
terrenys qualificats pel PGM com a vials (clau 5) de superfície 31,58 m2, 
segons escrit de compromís de cessió  presentat el 9 de juliol de 2021, lliure 
de càrregues i gravàmens i completament urbanitzat segons descripció dels 
treballs a realitzar, descrita en el mateix document de compromís.

2. Projecte executiu  que haurà de recollir i incorporar tota la documentació 
tècnica que la part interessada ha presentat durant la tramitació  d’aquest 
expedient per requeriment del tècnic municipal, concretament la presentada 
en data 17 de juny de 2021, i que haurà d’estar visat obligatòriament. Així 
mateix s’haurà de presentar el certificat tècnic acreditatiu de que aquest 
projecte executiu incorpora la documentació tècnica presentada en la data 
esmentada anteriorment, conjuntament amb el full de responsabilitat del 
contractista.

Tercer. Acceptar la cessió oferta  lliure de càrregues, gravàmens i ocupants i 
completament urbanitzada segons descripció descrita al document de 
compromís.

Quart.  Aprovar les següents liquidacions a la mercantil HABITATGE I SERVEIS 
DE LA LLAR, SL. en concepte de la llicència atorgada, que s’adjunta com annex I:
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- L’O.F. 21, art. 6.1.a Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat .............................................................................46.811,16 €

- L’O.F. 6, art. 6 GI T1a b) Taxa ocupació via pública amb tanca obligatòria de 
protecció de les obres en una sortida sobre la voravia d’1m. en tota la longitud 
de façana, segons croquis normatiu  (67,05m x 365 dies)....................7.195,14 €

- L’O.F. 21, art. 6.1.g Taxa connexió clavegueram nou habitatge.
Connexió clavegueram general. ..................................................................40,80 €
Per cada habitatge que aboqui al clavegueram (21hab)...........................342,30 €

Cinquè. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és 
d’UN ANY i per acabar-les de TRES ANYS, comptadors des del dia següent de 
recepció de la notificació d’aquesta resolució. Aquesta llicència caducarà si en 
finir qualsevol dels terminis fixats en aquest punt dispositiu  o de les pròrrogues 
corresponents  no s’han començat o  acabat les obres. En aquest supòsit,  les 
obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demanda i se n’obté una de 
nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor llevat dels casos en què s’hagi 
acordat la suspensió de l’atorgament, i això sense perjudici que un cop caducada 
la llicència, l’òrgan competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxiu de les 
actuacions, d’ofici o a instància  de terceres persones amb audiència prèvia de 
l’interessat segons allò que disposa l’article 189 del decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

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

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

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

Vuitè. Indicar que pel que fa a l’Impost sobre construccions  instal·lacions i obres 
segons O.F. 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per l’interessat 
(1.934.345,28€) correspon un import de 76.986,94€. Per satisfer aquest import 
s’haurà de procedir a la seva autoliquidació a través del web de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en cas de persones jurídiques  i en 
cas de persones físiques, si no tenen mitjans per fer l’autoliquidació pel web, 
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demanant  l’autoliquidació a les seves oficines (Rambla Sant Jordi núm. 75) 
aportant la notificació d’aquest acord.

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

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

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

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

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

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

5.1.2. Autorització llicència d'obres per a l'enderroc de les naus industrials 
del carrer Industria núm. 44 i carrer Milà, núm. 8.

AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES

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

- Obres majors:

Primer. Atorgar a la mercantil REAL CORPORACIÓN REAL ESTATE, SA., llicència 
urbanística per a l’enderroc de les naus industrials del carrer Indústria, núm. 44 
i carrer Milà, núm. 8, amb refs. Cadastrals 0339811DF3904G0001QH, 
0339813DF3903G0001LH i 0339815DF3903G0001FH.

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

- L’O.F. 21, art. 6.1.a Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques segons 
pressupost presentat ..............................................................................4.473,95 €

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

Les obres es consideraran iniciades  quan concorrin els requisits següents:
a) Que hagi estat comunicada prèviament la seva iniciació a l’Administració.
b) Que hagi iniciat la realització dels treballs i que existeixi una relació funcional 

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

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

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

Quart. Advertir  l’interessat que amb la instància de la comunicació de primera 
utilització i ocupació dels edifici i les construccions juntament amb el certificat  
final d’obra expedit per la direcció facultativa s’haurà d’aportar full de 
seguiment del gestor de residus o document acreditatiu de la correcta 
gestió dels residus.

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

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

Setè. Indicar que pel que fa a l’Impost sobre construccions  instal·lacions i obres 
segons O.F. 5 art. 6, d’acord amb el pressupost presentat per l’interessat 
(184.873,95€) correspon un import de 7.357,98€. Per satisfer aquest import 
s’haurà de procedir a la seva autoliquidació a través del web de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en cas de persones jurídiques  i en 
cas de persones físiques, si no tenen mitjans per fer l’autoliquidació pel web, 
demanant  l’autoliquidació a les seves oficines (Rambla Sant Jordi núm. 75) 
aportant la notificació d’aquest acord.

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

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

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

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

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

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

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

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

Codi Segur de Validació 7271c9fc9fb948e597210408cf19a307001

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

01
/0

2/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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

		2022-02-02T08:55:41+0100
	e-Ajuntament de Ripollet




