
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 2022/21
Caràcter: ordinària
Data: 31 de maig de 2022
Horari: 10.10 a 10. 30 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

Sr. José María Osuna López alcalde
Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sra. Andrea Guijarro García 4a tinenta d’alcalde
Sr. Sergio Linares Salgado 5è tinent d’alcalde
Sr. Oriol Mor Hernández 6è tinent d’alcalde
i Sr. Éric Plata Fernández regidor

Absents:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Altres assistents:

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

Desenvolupament de la sessió:

D’acord amb la Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, sobre 
delegació de competències a la Junta de Govern Local, i comprovat que els reunits 
representen un quòrum d’assistència mínima suficient de conformitat amb la llei 
per constituir vàlidament la sessió, l’alcalde declara oberta la sessió, i 
seguidament es passa a tractar dels assumptes compresos en l’ordre del dia 
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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.

2. Despatx d’ofici.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Serveis Jurídics:

3.1.1. Aprovació de l’adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer Monturiol, 
35-37 de Ripollet.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovació factures 2a quinzena maig 2022 (fase O).

4.1.2. Aprovació factures 2a quinzena maig 2022 (fase ADO).

4.1.3. Ordenar el pagament de l’aportació municipal al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, per al finançament de l’activitat de foment del turisme.

4.1.4. Compensació de deutes amb l’Organisme de Gestió Tributària.

4.1.5. Primera pròrroga del contracte de servei de salvament, socorrisme i 
primers auxilis, per a les piscines cobertes i descobertes del poliesportiu 
municipal de Ripollet.

4.1.6. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei de delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Ripollet.

4.1.7. Adhesió i contractació basada en l’Acord marc de l’ACM de 
subministrament de sistemes de vídeoacta, equips de gravació i transmissió 
d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(exp.2019.08).

5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Ocupació:

5.1.1. Acceptar els recursos econòmics concedits per la Diputació de Barcelona, 
per a la realització de diferents actuacions, dins el catàleg sectorial “Recull 
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d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses”, en el marc del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

5.1.2. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet, el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments de Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, i les entitats Associació Epona, Escola 
Tècnica del Vestir, Fundació Eurecat i Associació Basket Beat, per al 
desenvolupament del projecte agrupat “Com2industry Vallès Occidental”, en el 
marc dels Projectes Singulars, corresponent a la convocatòria 2021, Resolució 
EMT/3252/2021, de 22 d’octubre, que promou el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, regulat per l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost.

5.2. Empresa i Comerç:

5.2.1. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de 
diferents actuacions, incloses en el “Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial”, en el marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023.

5.2.2. Aprovació de la justificació pel pagament dels premis de la  campanya “La 
tardor porta premi”, sorteig de 10 targetes Més. 

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestacions socials econòmiques, per a tractament i teràpies individuals o 
familiars, punt 3.2 (c.3) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions 
socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1705).

6.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a tractaments i teràpies individuals 
o familiars, punt 3.2 (c.3) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions 
socials de caràcter econòmic (exp. 2022/2601).

6.1.3. Prestació social econòmica, per a medicaments (punt 3.2 apartat c.1), 
odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis (punt 3.2 apartat c.2), adquisició 
de material escolar i llibres fora de convocatòria (punt 3.2 apartat e.2) de l’Annex 
3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 
2022/1133).

6.1.4. Revocació parcial fitxa 45.1 SAD, de l’addenda extraordinària covid19.
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6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Instal·lació de pilones retràctils al carrer Collserola, 20.

7. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

7.1. Cultura:

7.1.1. Aprovació de la liquidació de la Campanya de Teatre Música i Dansa, per a 
les escoles i instituts de Ripollet, corresponent al curs 2021-2022.

8. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

8.1. Urbanisme:

8.1.1. Llicència i construcció gual (exp. 2021/7464).

*****

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. 2022/20, de 24 de maig.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats dels decrets d’Alcaldia següents:

 2022/611, de 8 d’abril, pel qual s’aprova l’autorització d’ús d’instal·lacions 
esportives del pavelló Joan Creus, per a la jornada solidària al Club Bàsquet 
Ripollet, del 9 d’abril de 2022. Cessió que està exempta de taxa per tractar-
se d’una entitat sense ànim de lucre.

 2022/632, d’11 d’abril, pel qual s’aprova l’autorització d’ús del espai públic 
de la plaça Joan Abad, per a la jornada solidària del Club Bàsquet Ripollet, 
del 9 d’abril de 2022. Cessió que està exempta de taxa per tractar-se d’una 
entitat sense ànim de lucre.

 2022/821, de 9 de maig, pel qual s’aprova el Padró en concepte de taxa per 
a la utilització privativa de l’aparcament públic El Molí, corresponent al mes 
de juny de l’any 2022, per un import total de 1.740,00 euros.
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 2022/827, d’11 de maig, pel qual s’aprova la liquidació d’abonaments del 
poliesportiu municipal del mes d’abril de 2022, per un import total de 
3.312,48 €.

 2022/831, d’11 de maig, pel qual s’aprova el Padró en concepte de taxa de 
serveis del mercat municipal, corresponent al mes de febrer de 2022, per un 
import total de 12.493,69 €.

 2022/837, d’11 de maig, pel qual s’aprova el Padró d’abonaments al 
poliesportiu municipal de Ripollet, corresponent al mes de maig 2022, per 
un import total de 100.675,01 €.

 2022/889, de 18 de maig, pel qual s’aprova la relació de factures 1a quinzena 
de maig 2022 (fase O), d’11 de maig de 2022, per un import total de 
945.049,86 €.

 2022/890, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Padró en concepte de taxa del 
mercat setmanal, corresponent al 2n trimestre de l’any 2022, per un import 
total de 25.121,46 €.

 2022/891, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla d’estabilització, per a la 
reducció de la temporalitat de l’ocupació pública a l’Ajuntament de Ripollet 
2022-2024.

 2022/892, de 18 de maig, pel qual s’aprova la relació de factures 1a quinzena 
de maig 2022 (fase ADO), d’11 de maig de 2022, per un import total de 
173.358,89 €.

3. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I DEMOCRÀCIA

3.1. Serveis Jurídics:

3.1.1. Aprovació de l’adquisició directa de l’immoble ubicat al carrer DADES 
PROTEGIDES de Ripollet.

Fets

1. El 13 de desembre de 2021, mitjançant provisió d’Alcaldia, es va disposar 
iniciar expedient per a l’adquisició de l’immoble ubicat al carrer DADES 
PROTEGIDES de Ripollet, inscrit al Registre de la Propietat al tom 180 llibre 
40 foli 179 finca núm. 1227, de la que en són titulars per parts indivises, 
segons consta a la nota simple emesa pel registre de la propietat, DADES 
PROTEGIDES.
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2. Les dades de la finca objecte d’aquesta proposta són les següents segons el 
contingut de la nota simple del Registre de propietat de Cerdanyola Vallès 2, 
emesa el 14/09/2021 on es descriu la finca,  s’informa de la titularitat i d’on 
resulta que no hi ha càrregues registrades:

“FINCA DE RIPOLLET NÚM: 1227 08075000141925

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA.
URBANA: Porció de terreny edificable sita a Ripollet, en part del qual existeix 
edificada una petita casella o barraca, assenyalada de lletra F, avui amb front al 
carrer DADES PROTEGIDES. De superfície mil seixanta-vuit metres noranta 
centímetres quadrats, iguals a vint-i-set mil vuit-cents noranta-dos pams 
vuitanta-cinc centèsims també quadrats. AFRONTA: pel seu front, Oest, en una línia 
de vint-i-sis metres amb el carrer de Monturiol; per la dreta sortint, Nord, en una 
línia de quaranta-un metres quaranta centímetres, amb DADES PROTEGIDES; per 
l'esquerra Sud, en una línia de quaranta metres setanta centímetres amb DADES 
PROTEGIDES; i pel fons, Est, en una línia de vint-i-sis metres amb DADES 
PROTEGIDES. REFERÈNCIA CADASTRAL: 0143319DF3904C0001TB.

TITULARITATS:

NOM: DADES PROTEGIDES
NIF: ***1023**
TOM: 180
LLIBRE: 40
FOLI: 179
ALTA: 4

33,333333 % (1/3) del ple domini, amb caràcter privatiu, per títol de compravenda, 
inscrita amb data 01/06/98, mitjançant escriptura autoritzada a Barcelona el dia 
19/01/93 pel Notari Don VICENTE PONS LLACER.

CÀRREGUES: NO hi ha càrregues registrades.

NOM: DADES PROTEGIDES
NIF: ***8323**
TOM: 180
LLIBRE: 40
FOLI: 179
ALTA: 4
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33,333333 % (1/3) del ple domini, amb caràcter privatiu, per títol de compravenda, 
inscrita amb data 01/06/98, mitjançant escriptura autoritzada a Barcelona el dia 
19/01/93 pel Notari Don VICENTE PONS LLACER.

NOM: DADES PROTEGIDES
NIF: ***6804**
TOM: 1935
LLIBRE: 743
FOLI: 212
ALTA: 6

33,333333 % (1/3) del ple domini, amb caràcter privatiu, per títol de compravenda, 
inscrita amb data 01/06/98, mitjançant escriptura autoritzada a Barcelona el dia 
19/01/93 pel Notari Don VICENTE PONS LLACER.

CÀRREGUES: NO hi ha càrregues registrades.

3. El 13 de desembre de 2021, l’arquitecte municipal, va emetre un informe en 
el que justifica la necessitat d’adquisició directa d’aquest immoble donat que 
es troba dins la zona de verd privat protegit (8a), tot considerant que la 
gestió més viable per la finca, seria que fos de propietat municipal, en el 
benentès que, una vegada adquirida, l’ajuntament podria tramitar, amb una 
modificació puntual del Pla general metropolità, el canvi de qualificació 
urbanística que es consideri legalment adient, òbviament amb una 
qualificació que permeti i asseguri el domini públic. El suggeriment, de 
realitzar un canvi de qualificació urbanística, segons informa l’arquitecte, el 
reforça la proximitat i colindància amb la finca ja de propietat municipal 
coneguda com a “Torre de l’argentera”.

4. El 13 de desembre de 2021, l’arquitecte municipal, va emetre un informe de 
valoració pericial de l’esmentat immoble fixant la taxació en 189.088,86 €.

5. El 13 de desembre de 2021, es va trametre a la Sra. DADES PROTEGIDES, a 
qui els titulars de l’immoble havien designat a efectes de notificacions, 
l’anterior informe de valoració pericial.

6. El 14 de desembre de 2021, la Sra. DADES PROTEGIDES, actuant com a 
advocada en representació de DADES PROTEGIDES, ha presentat, al Registre 
de l’Ajuntament, un escrit manifestant la conformitat dels seus representats 
amb l’anterior valoració de l’immoble feta per l’arquitecte municipal.
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7. El 3 de febrer de 2022, s’emet informe per part de l’arquitecte municipal, en 
relació a la compatibilitat urbanística de l’immoble.

8. El 4 d’abril de 2022, s’emet informe per part de l’interventor municipal, 
sobre l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent per a 
l’any 2022, així com sobre els recursos ordinaris del Pressupost vigent de 
l’Ajuntament, provinents d’operacions corrents, amb exclusió de les 
operacions de crèdit, les de capital i les procedents de contribucions 
especials, de quotes urbanístiques i de subvencions finalistes, així com quin 
percentatge suposa la valoració de la finca objecte d’adquisició.

9. El 17 de maig de 2022, mitjançant registre d’entrada núm. 8429, s’ha rebut 
a les oficines municipals, l’informe favorable emès per la directora general 
d’Administració Local en relació al present expedient.

Fonaments de dret

1. L'article 206.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya -TRLMRLC-, 
atribueix als ens locals capacitat jurídica plena per adquirir tota classe de 
béns i drets i per posseir-los, i també per exercir les accions i els recursos 
procedents en defensa del seu patrimoni.

2. L'article 206.3, TRLMRLC, permet l'adquisició directa de béns immobles si 
ho requereixen les peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer 
o les limitacions del mercat immobiliari.

3. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques permet, en el seu article 116.4, l'adquisició directa de béns 
immobles quan així s'acordi per les peculiaritats de la necessitat a satisfer, 
les condicions del mercat immobiliari, la urgència de l'adquisició resultant 
d'esdeveniments imprevisibles, o l'especial idoneïtat del bé.

4. L'article 27 del Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de patrimoni de les administracions públiques 
-RGLPAP-, regula la documentació i procediment d'adquisició directa de 
béns immobles i drets sobre els mateixos.

5. És la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest 
acord, en virtut de les delegacions efectuades per Resolució d’Alcaldia 
2019/1863, de data 5 de desembre.

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

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

Codi Segur de Validació 420d4ac3c8fa48c2913e41b7f436b777001

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

07
/0

6/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


ACORDS

1. Aprovar l’adquisició de la finca ubicada al carrer DADES PROTEGIDES de 
Ripollet, inscrita al Registre de la Propietat al tom 180 llibre 40 foli 179 finca 
núm. 1227, de la que en són titulars per parts indivises, segons consta a la nota 
simple emesa pel Registre de la Propietat, DADES PROTEGIDES, pel preu de 
189.088,86 €.

2. Autoritzar i disposar la despesa de 189.088,86 €, amb càrrec a la partida 
pressupostària núm. 101.933.68200 del vigent Pressupost ordinari per a l’any 
2022 (RC núm. de referència 2021.2.0028146.000).

3. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament, per un import de 189.088,86 
euros, a favor de la Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF ***1023**, el Sr. DADES 
PROTEGIDES, amb NIF ***8323** i la Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF 
***6804**.

4. Facultar el Sr. alcalde per adoptar les resolucions necessàries per fer efectius 
els acords anteriors, signar l’escriptura notarial i sol·licitar la inscripció al Registre 
de la Propietat.

5. Inscriure l’immoble en l’inventari de béns municipal, en el moment en què 
s’hagi procedit a la signatura de l’escriptura notarial.

6. Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient.

4. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

4.1. Economia:

4.1.1. Aprovació factures 2a quinzena maig 2022 (fase O).

Fets

Resten pendents d’aprovació, les relacions de factures, de  20 de maig de 2022, 
per un import total de 141.760,94 €:

Relació Import Descripció 
20220000048F 44.353,83 € Ciutat i Sostenibilitat_Multi 
20220000051F 6.564,25 € Presidència
20220000053F 23.072,38 € Drets Socials
20220000056F 60.169,42 € Ciutat i Sostenibilitat
20220000057F 1.753,74 € Governança
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20220000060F 5.847,32 € Desenvolupament Comunitari 
Total 141.760,94 €

Fonaments de dret

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, que figuren incloses en les relacions següents: 
20220000048F; 20220000051F; 20220000053F; 20220000056F; 
20220000057F; 20220000060F, de 20 de maig de 2022. L’import total és de 
141.760,94 €, que comprèn el detall inclòs en les relacions que consten 
incorporades en l’expedient administratiu 2022/3325.

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

3. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.

4.1.2. Aprovació factures 2a quinzena maig 2022 (fase ADO).

Fets

Resten pendents d’aprovació, les relacions de factures, de  20 de maig de 2022, 
per un import total de 57.136,42 €:

Relació Import Descripció
20220000049F 2.917,71 € Ciutat i Sostenibilitat_Multi
20220000052F 2.756,09 € Desenvolupament Econòmic
20220000054F 15.659,37 € Drets Socials
20220000055F 15.623,40 € Ciutat i Sostenibilitat

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

Codi Segur de Validació 420d4ac3c8fa48c2913e41b7f436b777001

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

07
/0

6/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


20220000058F 7.725,48 € Governança
20220000059F 12.454,37 € Desenvolupament Comunitari
Total 57.136,42 €

Fonaments de dret

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, que figuren incloses en les relacions següents: 
20220000049F; 20220000052F; 20220000054F; 20220000055F; 
20220000058F; 20220000059F, de 20  maig de 2022. L’import total és de 
57.136,42 €, que comprèn el detall inclòs en les relacions que consten 
incorporades en l’expedient administratiu 2022/3326.

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

3. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.

4.1.3. Ordenar el pagament de l’aportació municipal al Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, per al finançament de l’activitat de foment del 
turisme.

Fets

1. El 17 de maig de 2022,  la Junta de Govern Local, va  autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació de 4.834,32 euros al Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, corresponent a la quota de 2022, per al finançament de l’activitat 
de foment del turisme, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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201.432.46500 “Aportació Consell Comarcal foment turisme” del vigent 
exercici.

2. Resta pendent d’aprovació l’operació comptable 2022.2.0013045.000, de 19 
de maig de 2022, per un import total 4.834,32 €.

Fonaments de dret

1. L’article 41 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

2. Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3. Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del 
títol VI de la Llei reguladora de les hisendes locals.

4. L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals.

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

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

ACORDS

1. Aprovar l’operació comptable 2022.2.0013045.000, de 19 de maig de 2022, 
per un import total de 4.834,32 euros.

2. Ordenar el pagament de 4.834,32 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 201.432.46500 “Aportació Consell Comarcal foment turisme” del 
vigent exercici.

4.1.4. Compensació de deutes amb l’Organisme de Gestió Tributària.

Fets

1. Els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda pública, tant en període 
voluntari com en executiu, es poden extingir totalment o parcialment per 
compensació amb els crèdits reconeguts per aquella a favor del deutor en 
virtut d'un acte administratiu.

2. La compensació s'acordarà d'ofici o a instància de l'obligat tributari, de 
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conformitat amb allò que disposa l'article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària.

Aquesta compensació procedirà sobre deutes a favor de l’Ajuntament,  de 
titularitat tant de qualsevol obligat tributari com de qualsevol entitat de dret 
públic.

3. Els deutes amb possibilitat que hagi de satisfer un ens territorial, un 
organisme autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic a favor 
de l’Ajuntament, es compensaran d’ofici en període executiu sempre que 
siguin vençuts, líquids i exigibles.

Els deutes amb possibilitat de la resta d'obligats a favor de l’Ajuntament, es 
compensaran d'ofici en període executiu, amb els recàrrecs del període 
executiu que siguin procedents amb el crèdit.

Fonaments de dret

1. Els articles 71 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.

2. Els articles 55 i següents del Reglament general de recaptació, aprovat pel 
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

3. L'article 21.1 f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local.

4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

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

ACORDS

1. Comprovada la documentació que consta als aplicatius, tant de l’Ajuntament 
de Ripollet com de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona, s’aprecia l’existència d’un deute tributari en els termes següents:

Deutor DADES PROTEGIDES
NIF ***0572**
Concepte: impost sobre vehicles de tracció mecànica 2021
Import: 15,14 €
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El crèdit a favor del senyor DADES PROTEGIDES, amb NIF ***0572**, la 
compensació del qual es pretén és la següent:

Concepte: pagament de factura
Import: 8,79 €
Òrgan Gestor: Ajuntament de Ripollet-Tresoreria

2. Comprovada la documentació que consta als aplicatius, tant de l’Ajuntament 
de Ripollet com de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona, s’aprecia l’existència d’un deute tributari en els termes següents:

Deutor UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU I TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SAU
NIF U87918140
Concepte: penalitzacions del contracte de telecomunicacions telefònica 2019-2021 
Import: 14.785,74 €

El crèdit a favor de UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU I TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, SAU, la compensació del qual es pretén és la següent:

Concepte: pagament factures
Import: 1.460,51 €
Òrgan Gestor: Ajuntament de Ripollet-Tresoreria

3. Declarar la compensació del deute tributari entre DADES PROTEGIDES, amb 
NIF ***0572** i l’Ajuntament de Ripollet (P0817900D), en concepte de impost 
sobre vehicles de tracció mecànica 2021, per l'obligació reconeguda a favor seu, 
per import de 8,79 euros, perquè concorren els requisits establerts a la normativa 
per a aquesta compensació, acordant l'extinció total o parcial de les obligacions 
existents amb l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'article 59 del 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de 
juliol.

4. Declarar la compensació del deute tributari entre UTE TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA, SAU I TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF U87918140, i 
l’Ajuntament, en concepte de penalitzacions del contracte de telecomunicacions 
telefònica 2019-2021, per l'obligació reconeguda a favor seu,  per import de 
1.460,51 euros, perquè concorren els requisits establerts a la normativa per a 
aquesta compensació, acordant l'extinció total o parcial de les obligacions 
existents amb l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'article 59 del 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de 
juliol.

5. Aprovar les operacions comptables de pagament de la relació 
2022.2.0000232R, de 19 de maig de 2022, per un import total de 1.469,30 €, 
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següents:

Núm. operació comptable Import Deutor
2022.2.0013126.000 122,21 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013127.000 394,46 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013128.000 50,82 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013129.000 268,62 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013130.000 271,46 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013131.000 136,23 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013132.000 90,07 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013133.000 99,49 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013134.000 14,00 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013135.000 13,15 € UTE TELEFÓNICA
2022.2.0013136.000 8,79 € DADES PROTEGIDES

6. Ordenar el pagament de les operacions de la relació 2022.2.0000232R, per 
un import de 1.469,30 €, i endossar-les a l’Organisme de Gestió Tributària,  per 
a la seva compensació aprovada en aquest acord.

7. La part de deute que excedeix del crèdit seguirà el règim ordinari, iniciant-se 
el procediment de constrenyiment, si no és ingressada al venciment, o 
continuant aquest procediment, si ja s'ha iniciat abans, i és possible practicar 
compensacions successives amb els crèdits que posteriorment es puguin 
reconèixer a favor de l'obligat. D'altra banda, per la part concurrent es procedirà 
de conformitat amb allò establert a l'apartat Primer de l'article 59 del Reglament 
de recaptació aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

8.  Notificar aquest acord als interessats,  servint com a justificant de part de 
l’extinció del deute, a la Tresoreria municipal per a  la seva execució, a la 
Intervenció municipal, als efectes que dugui a terme els tràmits comptables que 
siguin procedents, i a l’ Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 
Barcelona, perquè procedeixi a la compensació dels deutes.

4.1.5. Primera pròrroga del contracte de servei de salvament, socorrisme 
i primers auxilis, per a les piscines cobertes i descobertes del poliesportiu 
municipal de Ripollet.

Fets

1. El 10 de juliol de 2020, per Resolució de l’Alcaldia 879, es va adjudicar el 
contracte administratiu del servei de salvament, socorrisme i primers auxilis 
per a les piscines cobertes i descobertes del poliesportiu municipal de 
l’Ajuntament de Ripollet, a l’empresa SAFIS SPORTS, SL, amb NIF B59987933 
(exp. 2020/679), per un import de 126.140,70 euros, més l’IVA de 26.489,55 
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euros, resultant una despesa total de 152.630,25 euros, pels dos anys de 
durada inicial del contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
602.342.227001 “Contractes treballs específics de funcionament”, i amb 
possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna. El contracte va ser 
formalitzat el 4 d’agost de 2020.

2. L’1 d’abril de 2022, abans de la finalització de la durada inicial del contracte, 
el cap de la unitat de Gestió del Departament d’Esports, responsable del 
contracte ha emès informe, incorporat en l’expedient, indicant que les 
prestacions objecte del servei contractat s’han executat correctament i 
comunicant la necessitat de continuar amb la prestació del servei i per tant, 
de procedir a la primera pròrroga de l’esmenat contracte de serveis.  Així 
mateix, consta a l’expedient administratiu la conformitat de l’empresa a 
procedir amb la pròrroga.

Fonaments de dret

1. Els  plecs de clàusules administratives particulars, aprovats per la Junta de 
Govern Local, de 6 de maig de 2020, estableixen en la seva clàusula sisena, 
i de conformitat amb les previsions de l’article 29 de la Llei de contractes del 
sector públic (LCSP), vigents en el moment d’aprovació de l’inici de la 
licitació, el següent:

“6. Termini del contracte i pròrroga (Article 29 LCSP).
Es preveu un termini de vigència inicial del contracte de 2 anys, des de la 
formalització del contracte, previsiblement al mes de juny de 2020, (data en que 
està previst l’inici de la prestació dels serveis) i fins al mes de maig de 2022,  amb 
la possibilitat de dues prorrogues d’un any cadascuna.
No obstant, tot i establir-se una duració màxima, de conformitat amb l’article 29.4 
LCVSP, quan al venciment d’un contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que 
garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar l’empresa contractista 
com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a 
l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons 
d’interès públic per no interrompre la prestació, es port prorrogar el contracte 
originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període 
màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre 
que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima 
de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari. En tot cas, 
la pròrroga s’extingirà amb l’entrada en vigor del nou contracte.”.
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2. La pròrroga dels contractes la trobem regulada a l’article 29 de la LCSP:

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

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

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características 
permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio 
de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo 
establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de 
antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego 
que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación 
de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las 
partes.
...”.

3. L’acord d’adjudicació per Resolució de l’Alcaldia 879/2020, de 10 de juliol de 
2020, en el seu punt segon, disposa el següent:

“Segon.- Adjudicar a l’empresa SAFIS SPORTS, SL, amb NIF B59987933, el contracte 
de referència, amb una durada de dos anys, amb possibilitat de dues pròrrogues 
d’un any cadascuna, comptadors a partir de la data de formalització del contracte, 
per un import de 126.140,70 euros (cent vint-i-sis mil cent quaranta euros amb 
setanta cèntims), més l’IVA de 26.489,55 euros (vint-i-sis mil quatre cents 
vuitanta-nou amb cinquanta cèntims), resultant una despesa total de 152.630,25 
euros  (cent cinquanta-dos mil sis cents trenta euros amb vint-i-cinc cèntims), pels 
dos anys de durada inicial del contracte.
El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris i d’acord amb l’Annex 
2.Horaris del servei de SSPA, que consta al PPT. La despesa real quedarà limitada a 
allò que resulti del preu unitari ofert per l’adjudicatari (14,70€/hora (catorze euros 
amb setanta cèntims), més l’IVA de 3,09€ (tres euros amb nou cèntims), resultant 
un preu unitari total de 17,79€/hora (disset euros amb setanta-nou cèntims)) i als 
serveis efectivament realitzats.”.

4. La disposició addicional segona del TRLCSP, 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 
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la Junta de Govern Local, segons consta en el punt cinquè 3.a) de la Resolució 
d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre.

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

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar de la primera pròrroga prevista del contracte 
administratiu de serveis de salvament, socorrisme i primers auxilis per a les 
piscines cobertes i descobertes del poliesportiu municipal de l’Ajuntament de 
Ripollet.

2. Aprovar la primera pròrroga prevista al contracte de referència, entre 
l’Ajuntament de Ripollet i la mercantil SAFIS SPORTS, SL, amb NIF B59987933, 
pel termini d’un any, és a dir, des del 4 d’agost de 2022 fins el 3 d’agost de 2023, 
tal com s’estableix als plecs de condicions que el regeixen la referida contractació 
i l’oferta presentada en el seu dia per l’empresa adjudicatària.

3. Aprovar la disposició de despesa derivada d’aquesta pròrroga, per import de 
total 64.355,37 €, més l’import de 13.510,47 € en concepte d’IVA, fent un total 
de 77.846,04 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 602.342.227001 
“Contractes treballs específics de funcionament”.

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris i d’acord amb 
l’Annex 2. Horaris del servei de SSPA, que consta al PPT. La despesa real quedarà 
limitada a allò que resulti del preu unitari ofert per l’adjudicatari (14,70 €/hora, 
més l’IVA de 3,09 €, resultant un preu unitari total de 17,79 euros/hora) i als 
serveis efectivament realitzats.

4. Declarar la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 2022 i 2023, 
d’acord amb els imports següents:

Any 2022 (del 4 d’agost al 31 desembre): 26.613,42 €, més la quantitat de 
5.588,82 € en concepte d’IVA, resultant un import total de 32.202,24 € (IVA 
inclòs).
Any 2023 (de l’1 de gener al 3 d’agost): 37.722,15 €, més la quantitat de 
7.921,65 euros en concepte d’IVA, resultant un import total de 45.643,80 € (IVA 
inclòs).

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 

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

Codi Segur de Validació 420d4ac3c8fa48c2913e41b7f436b777001

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

07
/0

6/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


legislatiu 2/2004, de 5 de març).

5. Notificar al contractista l’acord adoptat.

6. 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.

4.1.6. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del 
contracte de servei de delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de 
Ripollet.

Fets

1. El 13 de maig de 2022, la TAG de Serveis Jurídics, va emetre memòria 
justificativa de la necessitat de la contractació, incorporada en l’expedient 
administratiu, justificant la necessitat del servei de Delegat de Protecció de 
Dades (DPD) de l’Ajuntament de Ripollet.

2. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 de 
abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), així com la Llei orgànica 
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3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals (LOPD), ha introduït la figura del delegat de protecció de dades.

3. La figura de delegat de protecció de dades (DPD), es troba regulada en els 
articles 37 a 39 del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, 
pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades (RGPD) i en els articles 34 a 37 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD).

4. L'article 37.1 de l'RGPD, disposa el deure de designar un delegat de protecció 
de dades quan el seu tractament el porti a terme una autoritat o organisme 
públic; en conseqüència, l’Ajuntament de Ripollet, com a responsable del 
tractament de dades, es troba obligat a designar un delegat.

5. Actualment l’Ajuntament de Ripollet no disposa, entre el seu personal, de 
cap delegat de protecció de dades nomenat ni s’ha realitzat cap contractació 
externa per tal de nomenar-ne un, pel que és necessari procedir a la present 
contractació, 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.

6. El 13 de maig de 2022, la TAG de Serveis Jurídics, va emetre informe amb 
l’anàlisi de la coherència econòmica i pressupostària i la projecció de la 
inversió, que consta incorporat a l’expedient administratiu.

7. El Departament de Serveis Econòmics, Unitat de 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 TAG de 
Serveis Jurídics, quin tenor i documentació conformen l’expedient 
administratiu de licitació i posterior contracte administratiu, donant 
compliment als articles 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, LCSP, i als articles 66 a 70 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques.

8. L’objecte del contracte en les categories de la classificació en el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV), segons el Reglament número 213/2008 
de la Comissió Europea, té la numeració següent: 79140000-7 Serveis 
d’assessoria i informació jurídica.

Fonaments de dret

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

2. En aplicació del tenor de l’article 101 de la LCSP, relatiu al càlcul del valor 
estimat dels contractes, que ve determinat per l’import total, tot excloent 
l’impost sobre el valor afegit (IVA), a pagar, el seu import ascendeix a 
42.496,56 €.

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

4. La contractació es tramitarà de forma ordinària, i es durà a terme mitjançant 
procediment obert simplificat sumari previst a l’apartat 6 de l’art. 159 LCSP, 
donat que el seu valor estimat, tractant-se d’un contracte de serveis, no 
supera els 60.000,00 euros, i es basarà en el principi de millor relació 
qualitat preu, mitjançant l’adjudicació amb criteris de valoració automàtics, 
en virtut d’allò que estableixen els art. 145, 146, 159.6 i concordants LCSP.

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

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

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar del servei de Delegat de Protecció de Dades 
(DPD) de l’Ajuntament de Ripollet.

2. Aprovar la necessitat de procedir a la licitació del contracte de servei de 
Delegat de Protecció de Dades (DPD) de l’Ajuntament 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.

3. Aprovar la despesa derivada d’aquest contracte, que s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària 101 920 22799 “Protecció de dades de caràcter personal”, del 
Pressupost municipal.
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4. Autoritzar la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació suficient 
pels exercicis en que tingui vigència el contracte, amb els imports següents:

 Any 2022: 5 mesos (de l’1 d’agost de 2022 al 31 de desembre de 2022), 
despesa de 4.024,30 €, més l’IVA de 845,10 €, fan un total de 4.869,40 €.

 Any 2023: 12 mesos (de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023), 
despesa de 9.658,31 €, més l’IVA de 2.028,25 €, fan un total d’11.686,56 
euros.

 Any 2024: 7 mesos (de l’1 de gener de 2024 al 31 de juliol de 2024), despesa 
de 5.634,01 €, més l’IVA de 1.183,15 €, fan un total de 6.817,16 €.

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).

5. Aprovar donar inici a la tramitació ordinària de l’expedient de contractació de 
referència, convocant la licitació per procediment obert simplificat sumari, 
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.

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

7. 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, l’interventor de l’Ajuntament i un tècnic 
de Serveis Jurídics de l’Ajuntament, o bé les persones que els puguin substituir.
Secretari: actuarà com a secretari un funcionari de la corporació.

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

4.1.7. Adhesió i contractació basada en l’Acord marc de l’ACM de 
subministrament de sistemes de vídeoacta, equips de gravació i 
transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (exp.2019.08).

Fets

1. L’11 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local, es va adherir a l’Acord marc 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, en endavant ACM, de 
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subministrament del sistema de vídeoacta, equips de gravació i transmissió 
d’actes, i el seu manteniment (exp. 2016.01), i es va aprovar la contractació 
basada per a la implantació d’una aplicació, anomenada Àudio Vídeo Actes, 
que permet gestionar la publicació de les actes municipals en format digital 
i amb plena validesa legal, en la modalitat de compra per un import total de 
37.272,38 €, i en la modalitat de rènting per un import total de 26.809,15 
€,  per un període de 48 mesos, és a dir, encara vigent.

2. Posteriorment, el Consorci Català pel Desenvolupament Local, en endavant 
CCDL, per encàrrec de l’ACM, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 
Resolució de Presidència 71/2020, de 10 de desembre de 2020 i publicats al 
Perfil de contractant de l’entitat, en la seva sessió extraordinària de 29 d’abril 
de 2020, va acordar adjudicar un nou Acord marc de subministrament de 
sistemes de vídeoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu 
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2019.08), d’acord amb el detall de les empreses que han resultat 
seleccionades en l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen amb el 
següent ordre classificatori:

1. VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, SL
2. SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA
3. AUDIFILM CONSULTING, SLU
4. SPICA, SL
5. TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES, SAU
6. AMBISER INNOVACIONES, SL
7. DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA, SL

3. L’11 de juny de 2021, es procedeix a la formalització dels contractes amb 
totes les empreses adjudicatàries.

4. El 13 de gener de 2022, la CCDL, va aprovar definitivament la cessió de 
l’adjudicació de l’Acord marc de sistemes de vídeoactes, equips de gravació i 
transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a  les entitats locals 
de Catalunya, a favor de l’ACM. La formalització data del 27 de gener de 
2022.

5. El 7 d’abril de 2022, el coordinador d’àmbit de Presidència, va emetre 
informe de necessitat, de procedir a l’adhesió per part de l’Ajuntament de 
Ripollet al nou Acord marc de l’ACM per al subministrament de sistemes de 
vídeoacta, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment  
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.08), per tal de 
poder realitzar la contractació basada en l’esmentat acord marc, per a 
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l’adquisició d’un sistema de connexió remot i d’un equip de connexió per tal 
de poder celebrar sessions plenàries semi-presencials a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Ripollet.

6. En base a l’esmentat i, d’acord amb la clàusula 40.B del PCAP, del tenor 
literal següent:

“...
Els contractes basats que d’import no superin els 15.000,00 euros (IVA exclòs) es 
podran adjudicar directament a qualsevol de les empreses seleccionades, sempre i 
quan la quantitat anual que s’adjudiqui pel mateix objecte a l’empresa 
seleccionada, no superi aquesta xifra dins dels límits dels contractes menors 
assenyalats en l’article 118 de la LCSP.
...”.

7. Per part de la Unitat de Contractació s’ha sol·licitat a l’empresa SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, SA, pressupost. Com a resultes a la mateixa, l’empresa 
ha presentat pressupost, que consta en l’expedient administratiu.

Fonaments de dret

1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 
entitats locals mitjançant els corresponents acords.

2. Article 153 de la LCSP, pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals.

3. Disposició addicional 3a. 10 de la  LSCP, en relació a la disposició addicional 
5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, aprovat 
pel Comitè Executiu de l’entitat el 14 de desembre de 2014.

5. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que 
regeixen l’Acord marc del subministrament de sistemes de vídeoacta, equips 
de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, aprovats per la Resolució de Presidència, de 10 
de desembre  de 2020.

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

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

ACORDS

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ripollet, al nou Acord marc de 
subministrament de sistemes de vídeoacta, equips de gravació i transmissió 
d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(exp. 2019.08), de l’ACM conjuntament amb el CCDL, atenent el que es disposa 
als antecedents, en previsió de les possibles necessitats de disposar de material 
tècnic específic que es puguin donar.

2. Aprovar la necessitat de disposar de material del sistema de producció 
audiovisual, per poder celebrar sessions plenàries semipresencials a la sala de 
plens de l’Ajuntament de Ripollet.

3. Aprovar la necessitat de procedir a la contractació basada en l’adhesió a l’Acord 
marc, que consta al punt primer de la part dispositiva.

4. Aprovar el contracte basat administratiu, en la modalitat de compra, a 
l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, amb NIF A25027145, dels béns 
següents:

5. Aprovar l'autorització i disposar la despesa corresponent, per un import de 
2.975,00 €, més l’import de 624,75 € en concepte d’IVA, resultant un import 
total de 3.599,75 €, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària del vigent 
Pressupost 502.920.64100 “Aplicacions Informàtiques”.

6. Notificar aquest acord a SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, amb NIF 
A25027145, com a empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord marc de 
referència.
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7. Nomenar, d’acord amb la clàusula 48 del PCAP, com a responsable del 
contracte, a la tècnica de Comunicació, d’acord amb les funcions previstes a 
l’article 62 de la LCSP.

8. Determinar que l’execució del contracte es troba regulada, en tot allò no 
expressament recollit al present acord, en el Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques establerts a l’Acord marc, i a la 
normativa legalment aplicable.

9. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

10. Donar compte del present acord als Serveis Jurídics/Patrimoni, per a la seva 
inclusió a l’Inventari municipal.

11. 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.
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5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

5.1. Ocupació:

5.1.1. Acceptar els recursos econòmics concedits per la Diputació de 
Barcelona, per a la realització de diferents actuacions, dins el catàleg 
sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i 
empreses”, en el marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023.

Fets

1. El 7 de febrer de 2022, per Decret d’Alcaldia 210, es va aprovar la proposta 
d’actuacions del “Recull d’activitats per al serveis locals d’ocupació: persones i 
empreses” i la sol·licitud d’un ajut econòmic de 4.342,50 euros, per a la 
realització de diverses accions formatives en base al seu règim regulador i de 
la convocatòria de concessions de recursos del Catàleg de serveis de la Xarxa 
de Governs Locals per a l’any 2022, amb l’objectiu de realitzar activitats i 
serveis de desenvolupament i promoció de l’ocupació de les persones i de les 
empreses usuàries.

2. El 21 de març de 2022, la Diputació de Barcelona,  per Decret amb número 
de registre 3048, va aprovar la concessió de diversos ajuts econòmics, en 
règim de concessió directa amb concurrència, per a la realització de diverses 
actuacions, dins el catàleg sectorial “Recull d’activitats per als serveis locals 
d’ocupació: persones i empreses”, en el en el marc del Catàleg de serveis de 
l'any 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, entre 
les que es troben les aprovades a l’Ajuntament de Ripollet per un import de 
4.342,50 euros, que correspon al 75 per cent del cost total de les actuacions 
sol·licitades, amb l’obligació de cofinançament per part de l'ens destinatari 
sobre el cost total de l'actuació del 25 per cent a executar dins el període 
anual de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022.

3. El cost de realització de les presents actuacions és de 5.790,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 202.2411.2269911 “Programa Dispositiu del 
Mercat de Treball”, dels que 4.342,50 euros serà finançat amb l’ajut econòmic 
concedit per la Diputació de Barcelona i 1.447,50 euros d’aportació 
municipal.

4. Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la 
persona experta o empresa consultora que imparteix el taller o sessió.

Les empreses i/o professionals que imparteixen cadascuna de les activitats 
venen preestablertes i seleccionades per la Diputació de Barcelona.
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5. El Departament d’Ocupació escull les formacions que vol realitzar però no 
pot incidir en la persona experta o empresa consultora que les imparteixen, 
perquè estan seleccionades, mitjançant un rigorós procediment i 
predeterminades, prèviament per la Diputació de Barcelona.

6. Tal com indica el “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i 
empreses 2022”, aquesta selecció és duu a terme a través d’un procediment 
previ, a través del qual totes aquelles empreses consultores interessades 
presenten les seves propostes d’activitat, es valora en funció de diferents 
criteris de qualitat, decidint quines finalment entren a formar part del Recull.

7. El 31 de març de 2022, la tècnica d’Orientació i Inserció Laboral, el qual 
consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

1. Convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el règim de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020 -2023, 
aprovat el 23 de desembre de 2021, pel Ple de la Diputació de Barcelona.

2. Actualització del Catàleg de serveis 2021-2023, aprovat per Junta de Govern 
Local de la Diputació de Barcelona, de 23 de desembre de 2021.

3. Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol 
general (exp. 2020/0008645), aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, 
de 28 de maig de 2020.

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

ACORDS

1. Acceptar l’ajut econòmic per l’import total de 4.342,50 euros, que correspon 
al 75 per cent total del cost del projecte, atorgat per la Diputació de Barcelona, 
per a la realització de diferents actuacions en el marc del Catàleg de serveis de 
la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2022, del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: 
persones i empreses”, amb l’objectiu de realitzar activitats i serveis de 
desenvolupament i promoció de l’ocupació de les persones i de les empreses 
usuàries, a executar pel Departament d’Ocupació durant l’any 2022.
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El cost d’aquesta actuació de 5.790,00 euros, dels que 4.342,50 euros 
corresponen a l’ajut concedit (75 %), i 1.447,50 euros d’aportació municipal 
(25%), que seran imputats a l’aplicació pressupostària 202.2411.2269911 
“Programa Dispositiu del Mercat de Treball”, del vigent Pressupost de l’Ajuntament 
de Ripollet, que seran destinats al pagament de les accions formatives i a les 
empreses/professionals formadores.

2. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.

5.1.2. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Ripollet, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments de 
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, i les entitats 
Associació Epona, Escola Tècnica del Vestir, Fundació Eurecat i Associació 
Basket Beat, per al desenvolupament del projecte agrupat “Com2industry 
Vallès Occidental”, en el marc dels Projectes Singulars, corresponent a la 
convocatòria 2021, Resolució EMT/3252/2021, de 22 d’octubre, que 
promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, regulat per l’Ordre 
TSF/142/2018, de 3 d’agost.

Fets

1. El 19 de gener de 2022, per Decret d’Alcaldia 77, es va aprovar acceptar la 
subvenció de 37.800,00 euros, atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) al Consell Comarcal, que exerceix la funció d’entitat promotora del 
projecte, destinada a la contractació d’una figura tècnica/tutora per portar a 
terme les actuacions d’orientació laboral del projecte Singulars-Línia 1 en el 
que l’Ajuntament de Ripollet participarà de forma agrupada amb el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, a executar pel Departament d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Ripollet durant l’any 2022, d’acord amb les bases 
reguladores i de la convocatòria.

2. Aquest programa està regulat per l’ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la 
qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, l’ordre 
EMT/194/2021, de 15 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/142/2018, de 
3 d'agost, i per la Resolució EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual 
s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions 
públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, 
que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) 
(ref. BDNS 592665).

3. La Base 3.1 d) de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades 
al finançament dels Projectes Singulars, diu que la relació entre els membres 
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de l’agrupació es regularà, mitjançant conveni o un altre instrument jurídic 
equivalent, entre les entitats agrupades.

4. En aquest sentit es formalitzarà amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, que exerceix la funció d’entitat promotora del projecte, el 
corresponent conveni de col·laboració en el que es detallarà els 
compromisos, així com els drets i deures de les entitats agrupades: 
Ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i 
Ripollet, i les entitats Associació Epona, Escola tècnica del vestir, Fundació 
Eurecat i Associació basket beat, per al desenvolupament del projecte 
agrupat come 2 industry vallès occidental, en el marc de projectes singulars 
de la convocatòria 2021, que promou el Servei públic d’Ocupació de 
Catalunya.

5. El cost previst d’aquest programa per l’entitat de Ripollet ascendeix a 
l’import de 48.862,98 euros, dels quals 37.800,00 euros són de subvenció 
del SOC i correspon per tant, una aportació d’11.062,98 euros.

6. Els compromisos econòmics establerts en aquest conveni estan aprovats en 
el  Decret d’Alcaldia 2022/77, de 19 de gener, on s’especifica que existeix 
consignació suficient a les aplicacions pressupostàries del capítol I del 
pressupost per a l’any 2022, per atendre aquesta despesa, amb la 
corresponent reserva de crèdit, amb núm. de referència de document: 
2022.2.0001748.000.

7. El 18 de febrer de 2022, la tècnica d’Orientació i Inserció Laboral, va emetre 
informe el qual consta incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.

8. L’1 d’abril de 2022, la TAG de Serveis Jurídics, va emetre informe el qual 
consta incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

1. Resolució EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la 
convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions públiques 
destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou 
el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 
592665).

2. Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al 
finançament dels Projectes Singulars.

3. Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre, de modificació de l'Ordre 
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TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels 
Projectes Singulars (SOC-SINGULARS).

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

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

6. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya.

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

ACORDS

1. Aprovar el Conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, que exerceix la funció d’entitat promotora del projecte, i els 
ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet, 
i les entitats Associació Epona, Escola Tècnica del Vestir, Fundació Eurecat i 
Associació Basket Beat, per al desenvolupament del projecte agrupat 
“Com2industry Vallès Occidental”, en el marc del Projectes Singulars, corresponent 
a la convocatòria 2021, Resolució EMT/3252/2021, de 22 d’octubre, que tot 
seguit es transcriu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL, ELS AJUNTAMENTS DE BADIA DEL VALLÈS, BARBERÀ DEL VALLÈS, 
MONTCADA I REIXAC i RIPOLLET, I LES ENTITATS ASSOCIACIÓ EPONA, ESCOLA 
TÈCNICA DEL VESTIR, FUNDACIÓ EURECAT I ASSOCIACIÓ BASKET BEAT, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE AGRUPAT COME 2 INDUSTRY VALLÈS 
OCCIDENTAL, EN EL MARC DE PROJECTES SINGULARS DE LA CONVOCATORIA 2021, 
QUE PROMOU EL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, REGULAT PER 
L’ORDRE TSF/142/2018.

REUNITS

D’una part, el Sr. «Signant», en qualitat de, president del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, en virtut del nomenament aprovat en la sessió plenària del dia 19 de juliol de 
2019, i amb les facultats atorgades per l’article 13 del text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. Actua en 
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nom i en representació del CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, assistit pel 
secretari de l’entitat «Signant», que dóna fe de l’acte.

D'altra part, el Sr./ la Sra. «Signant», en qualitat de «Càrrec», segons els poders 
recollits en el «Instrument_acreditatiu»,actuant en nom i representació de 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, amb NIF «NIF» i domicili a «adreça».

D'altra part, el Sr./ la Sra. «Signant», en qualitat de «Càrrec», segons els poders 
recollits en el «Instrument_acreditatiu»,actuant en nom i representació de 
L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS, amb NIF «NIF» i domicili a «adreça».

D'altra part, el Sr./ la Sra. «Signant», en qualitat de «Càrrec», segons els poders 
recollits en el «Instrument_acreditatiu»,actuant en nom i representació de 
L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC, amb NIF «NIF» i domicili a «adreça».

D'altra part, el Sr./ la Sra. «Signant», en qualitat de «Càrrec», segons els poders 
recollits en el «Instrument_acreditatiu»,actuant en nom i representació de 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, amb NIF «NIF» i domicili a «adreça».

D'altra part, el Sr./ la Sra. «Signant», en qualitat de «Càrrec», segons els poders 
recollits en el «Instrument_acreditatiu»,actuant en nom i representació de 
ASSOCIACIÓ EPONA, amb NIF «NIF» i domicili a «adreça».

D'altra part, el Sr./ la Sra. «Signant», en qualitat de «Càrrec», segons els poders 
recollits en el «Instrument_acreditatiu»,actuant en nom i representació de ESCOLA 
TÈCNICA DEL VESTIR, amb NIF «NIF» i domicili a «adreça».

D'altra part, el Sr./ la Sra. «Signant», en qualitat de «Càrrec», segons els poders 
recollits en el «Instrument_acreditatiu»,actuant en nom i representació de FUNDACIÓ 
EURECAT, amb NIF «NIF» i domicili a «adreça».

D'altra part, el Sr./ la Sra. «Signant», en qualitat de «Càrrec», segons els poders 
recollits en el «Instrument_acreditatiu»,actuant en nom i representació de 
ASSOCIACIÓ BASKET BEAT, amb NIF «NIF» i domicili a «adreça».

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i el poder suficient per formalitzar 
el present conveni i, amb aquesta finalitat,

EXPOSEN

I. Per l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya TSF/142/2018 de 3 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 
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de desembre, i per l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre, s’estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament 
dels Projectes Singulars, i per Resolució EMT/3252/2021, de 22 d’octubre, s'obre la 
convocatòria per a l'any 2021, que promou el Servei Públic de Catalunya.

II. De conformitat amb l’establert a la base tercera de l’Ordre TSF/142/2018 poden ser 
entitats beneficiàries d’aquesta subvenció diverses entitats agrupades en un 
projecte. La relació entre els membres de l’agrupació es regularà mitjançant conveni 
o un altre instrument jurídic equivalent entre les entitats agrupades, que detallarà 
els compromisos, així com el drets i deures de les parts.

III. En el marc d’aquesta convocatòria, s’ha definit un projecte d’execució conjunta 
entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental, els ajuntaments de Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet, i les entitats Associació Epona, 
Escola Tècnica del Vestir, Fundació Eurecat i Associació Basket Beat, amb l’objectiu 
d’incidir sobre 100 joves de la comarca, des de diferents perspectives, per assolir els 
objectius d’inserció laboral i retorn al sistema educatiu, necessaris per fomentar la 
participació i autonomia del joves en el mercat de treball.

IV. En data 29 de desembre de 2021, el Director del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, ha dictat la Resolució final de la convocatòria de subvencions per al 
finançament de Projectes Singulars de l’any 2021, per la que s’atorga la subvenció  
per al projecte agrupat sol·licitat pel Consell Comarcal com a entitat perceptora amb 
número d’expedient SOC020/21/000083, en els termes i imports que en la mateixa 
s’especifiquen, per al desenvolupament del projecte agrupat.

V. Per tal de regular el règim d’execució i finançament de les diferents accions que 
l’integren, es fa necessària la signatura d’un conveni de col·laboració específic amb 
les  entitats participants de l’agrupació.

En virtut del que s’ha exposat, les parts signatàries acorden les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre el Consell Comarcal  
del Vallès Occidental, els ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada 
i Reixac i Ripollet, i les entitats Associació Epona, Escola Tècnica del Vestir, Fundació 
Eurecat i Associació Basket Beat per al desenvolupament del projecte agrupat “Come 2 
Industry Vallès Occidental”, corresponent a l’expedient SOC020/21/000083, en el marc 
de la convocatòria per a l’any 2021, de les subvencions per al finançament de Projectes 
Singulars, regulades per l’Ordre del Departament de treball, afers socials i famílies de la 
Generalitat de Catalunya TSF/142/2018, de 3 d’agost, modificada per l’Ordre 
TSF/217/2019 de 9 de desembre i per l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre.
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SEGONA. Representativitat de les parts.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental actua com a entitat perceptora de la subvenció 
i exerceix la representativitat del projecte davant l’administració subvencionadora. 
Coordinarà les diferents intervencions de les entitats agrupades del projecte, i distribuirà 
i transferirà a les entitats participants els fons que corresponguin.

Totes les parts són considerades entitats beneficiàries de la subvenció atorgada.

TERCERA. Obligacions de les parts.
Les entitats signants resten obligades en els termes que es determinen a la Base 23 de 
l’annex 1 de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, reguladora de la subvenció.

QUARTA. Actuacions i objectius.
Les entitats signants d'aquest conveni es comprometen a executar el projecte agrupat 
definit a la clàusula primera, de conformitat al pla de treball presentat amb la sol·licitud 
de subvenció per a la realització de l’esmentat projecte, i que es resumeix en els termes 
següents:

 L’objectiu general del projecte és: Acompanyar i millorar l’ocupabilitat de persones 
joves en el mercat treball, donant a conèixer la indústria de la comarca i introduint-
la com una opció de futur en la seva trajectòria professional.

 Les actuacions a desenvolupar seran d’orientació, formació professionalitzadora i 
prospecció, tal i com es detalla a continuació:

ACCIONS ENTITATS
Tutorització 15 joves atesos individualment Ajuntament de Badia del Vallès
Tutorització 15 joves atesos individualment Ajuntament de Barberà del Vallès

Tutorització 15 joves atesos individualment Ajuntament Montcada i  Reixac
Tutorització 15 joves atesos individualment Ajuntament de Ripollet
Tutorització 15 joves atesos individualment Consell  Comarcal
4 Sessions grupals Coaching amb cavalls (12h) Associació EPONA
4 tallers de competències Basket Beat (12h) Associació BASKET BEAT
3 Tallers de competències transversals Ajuntaments

1 Jornada d'orientació Agrupació
10 empreses visitades Ajuntaments 
10 visites a entitats cíviques Ajuntaments 
2 formacions Programació i  manteniment de robots Fundació Eurecat 
Transformació digital i  Economia Circular Fundació Eurecat 
Comunitats virtuals i  marquèting digital Escola Tècnica del Vestir 
C.P. Confecció i  publicació de pàgines web Escola Tècnica del Vestir 

ORIENTACIÓ

FORMACIÓ
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Els objectius específics per cadascuna de les accions que es detallen al quadre anterior 
són:

ORIENTACIÓ:
 45 % de persones participants realitzaran inserció laboral i/o educativa.

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA:
 5 accions formatives en el programa.
 Mínim 75 % realitzaran la formació professionalitzadora i 80h de pràctiques en 

empresa.

PROSPECCIÓ LABORAL:
 Col·laboració directa amb 50 empreses per a totes les actuacions del programa en 

que es necessiten: visites en empreses, formació professionalitzadora, pràctiques en 
empresa i inserció laboral.

CINQUENA. Cost de les accions.
Les actuacions que desenvoluparan les parts en el marc del pla de treball agrupat i el 
cost corresponent per cadascuna d’elles, a càrrec d’aquesta subvenció, es corresponen a 
les següents dades:

ENTITAT ORIENTACIÓ FORMACIÓ PROSPECCIÓ COST TOTAL

Consell Comarcal del Vallès Occidental 68.880,00 € 39.375,00 € 108.255,00 €
Ajuntament de Badia del Vallès 37.800,00 € 37.800,00 €
Ajuntament de Barberà del Vallès 37.800,00 € 37.800,00 €
Ajuntament de Montcada i Reixac 37.800,00 € 37.800,00 €
Ajuntament de Ripollet 37.800,00 € 37.800,00 €
Associació Basket Beat 8.268,75 € 8.268,75 €
Associació Epona 11.400,00 € 11.400,00 €
Fundació Eurecat 76.113,00 € 76.113,00 €
Escola del Vestir 82.290,00 € 82.290,00 €

TOTAL PROJECTE 239.748,75 € 158.403,00 € 39.375,00 € 437.526,75 €

PROJECTES SINGULARS 21

SISENA. Compromisos econòmics.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a entitat perceptora, serà l’entitat que 
rebrà els pagaments de la subvenció efectuats per la Generalitat de Catalunya i els 
distribuirà a la resta d’entitats beneficiàries, quan hagi rebut la transferència dels fons 
corresponents.

A la base dissetena de l’Ordre TSF/142/2018 de 3 d’agost, es determina la forma de 
pagament de la subvenció atorgada per part de la Generalitat de Catalunya:
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 Es farà un primer pagament del 80 % de la subvenció atorgada amb caràcter de 
bestreta a partir de la resolució d’atorgament, per a la qual no s’exigiran garanties.

 Es farà un segon pagament, del 20 % de la subvenció atorgada, un cop l’activitat 
subvencionada hagi estat justificada degudament, d’acord amb el que estableix la 
Base 21 de l’Ordre de referència, relativa a la justificació.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental realitzarà les transferències dels recursos 
econòmics a les entitats beneficiàries en els mateixos termes que els exposats, d’acord 
amb els import definits a la clàusula cinquena del present conveni, i quan hagi rebut la 
transferència dels fons corresponents de la Generalitat de Catalunya.

Les transferències a realitzar per part del Consell Comarcal, aniran amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària i pels imports que s’indiquen a continuació:

Aplicació pressupostària Import 2022 Import 2023 Total
05-2410M-46200 120.960,00 € 30.240,00 € 151.200,00 €
05-2410M-48001 76.625,40 € 19.156,35 € 95.781,75 €
05-2410M-47000 65.832,00 € 16.458,00 € 82.290,00 €

263.417,40 € 65.854,35 € 329.271,75 €

Els recursos econòmics que transferirà el Consell Comarcal queden condicionats a 
l’efectiva disponibilitat dels fons per part de l’ens subvencionador i atenent a la 
justificació tècnica i econòmica que acreditin les entitats participants del projecte, a 
reserva de la seva acceptació definitiva.

SETENA. Revocació de la subvenció i reintegrament.
Els incompliments parcials dels requisits i obligacions de les entitats beneficaries, 
l’execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació 
administrativa o in situ de les accions subvencionades, així com també la justificació 
d’una quantitat inferior a l’atorgada inicialment, comportarà la minoració de l’import a 
transferir i/o el reintegrament parcial, per part de l’entitat beneficiària en la que 
concorrin aquestes circumstàncies, atenent l’establert a la base 25 de l’annex 1 l’Ordre 
TSF/142/2018 de 3 d’agost.

En el cas que es produeixi una revocació parcial de la subvenció atorgada inicialment, 
conseqüència de no haver executat les actuacions aprovades per dificultats inherents al 
projecte, s’aplicarà el percentatge que suposi a la subvenció atorgada a cadascuna de 
les entitats conveniades.

En cas que la revocació parcial de la subvenció atorgada sigui conseqüència 
d’irregularitats o incompliment de les responsabilitats individuals associades a la 
normativa aplicable, aquesta reducció haurà de ser assumida per l’entitat que hagi 
incorregut en falta.
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A la justificació de les actuacions, els imports no disposats, o l’aplicació dels quals no 
hagi estat degudament justificat per les entitats conveniades, que haguessin estat 
objecte de transferència per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’hauran de 
reintegrar a aquesta entitat a requeriment de la mateixa.

VUITENA. Mecanismes de seguiment.
Es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per una persona designada per 
cadascuna de les entitats signants.

Aquesta comissió es reunirà de forma periòdica trimestralment, i de forma 
complementària quan ho requereixi el projecte, i serà l’encarregada de fer el seguiment 
del pla de treball establert, avaluar els resultats que es van obtenint i fer el seguiment de 
les actuacions.

NOVENA. Vigència del Conveni.
La vigència d’aquest conveni s’estableix en funció de la durada del projecte amb el que 
es vincula, d’acord amb la clàusula primera del present conveni, i s’estendrà fins la 
finalització del període d’execució i justificació determinat pel dia 31 de desembre de 
2022.

No obstant això, de conformitat amb el previst a la base 3 de l’Annex 1 de l’Ordre 
TSF/142/2018 de 3 d’agost, reguladora del programa, l’agrupació no podrà dissoldre's 
fins que no hagi finalitzat els terminis de prescripció que preveuen l’article 100.4 del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

DESENA. Protecció de dades personals.
Les parts establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la 
seguretat de les dades personals a les quals accedeixi com a conseqüència de les 
actuacions que són objecte del programa. En especial, adoptaran les mesures adients per 
evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades i a 
complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i 
implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

Així mateix es tindran en compte els límits legals aplicables a la publicitat de dades de 
persones físiques en els termes que estableix l'article 14 del Decret 8/2021, de 9 de 
febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

ONZENA. Resolució i interpretació.
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
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a. L’acompliment dels objectius fixats.
b. El mutu acord entre les parts.
c. L’incompliment de les obligacions estipulades.
d. Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes, 

condicions i qualitats establerts en el conveni.
e. Les causes assenyalades en la normativa vigent.

Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest Conveni 
seran resoltes de mutu acord entre les parts.

Això no obstant, pel cas de discrepància o divergència que tinguin relació directa o 
indirecta amb el present conveni, no resoltes de mutu acord, les parts se sotmeten a la 
jurisdicció contenciosa administrativa dels jutjats i tribunals de Barcelona.

DOTZENA. Règim jurídic.
En tots els aspectes no regulats per aquest conveni, les parts es comprometen a actuar 
conforme l’Ordre TSF/142/2018 de 3 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 
9 de desembre i per l’ORDRE EMT/194/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de Projectes 
Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i per la Resolució 
EMT/3252/2021, de 22 d’octubre, per la qual s'obre convocatòria per a l'any 2021. En 
tot el que sigui d’aplicació i conforme a la normativa específica vigent relativa a les 
actuacions que s’han de desenvolupar, entre d’altres s’estarà a l’establert a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb les corresponents 
modificacions legals; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995,  de 13 de juny; la Llei  
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la 
resta d’ordenament de règim local aplicable.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en la data que consta en 
les signatures electròniques.”.

2. Designar, en compliment de la clàusula vuitena, la Sra. DADES PROTEGIDES, 
com a referent tècnic de l’ens en la Comissió de Seguiment.

3. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a la Sra. 
DADES PROTEGIDES.

4. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i 
a la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

5. Contra els precedents acords no podeu interposar cap recurs en via 
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administrativa. No obstant això, de conformitat amb l’art. 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu 
efectuar el requeriment que estableix el citat article, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació.

Alternativament, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els 
jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.

Si s’opta per la interposició del requeriment en via administrativa, transcorregut 
un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s’entendrà 
desestimat per silenci administratiu i a partir de l’endemà podreu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
la província de Barcelona en el termini de dos mesos. No obstant això, podeu 
interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

5.2. Empresa i Comerç:

5.2.1. Acceptar la concessió dels recursos sol·licitats per a la realització de 
diferents actuacions, incloses en el “Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial”, en el marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023.

Fets

1. El Servei de Teixit Productiu (STP) de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, té com a missió proveir i apropar serveis i recursos 
adequats a les necessitats –presents i futures– dels ens locals, pel que fa a 
la dinamització dels seus teixits productius, i contribuir, així, a configurar un 
territori més competitiu, sostenible i cohesionat.

2. El STP posa a l’abast del personal tècnic dels serveis locals un conjunt 
d’activitats, per promoure la millora de la competitivitat de microempreses i 
pimes, i enfortir els dispositius locals d’atenció i acompanyament a les 
iniciatives empresarials en diverses línies de treball.

3. En la majoria dels casos aquestes línies s’operativitzen en el territori, 
mitjançant els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE). L’Ajuntament 
de Ripollet és CLSE des de l’any 2017.

4. El Recull és de caràcter obert, i es pot actualitzar amb la incorporació de 
noves empreses consultores o professionals i noves activitats, o bé amb la 
retirada d’activitats en funció dels resultats obtinguts. El STP de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç és el responsable de la 
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determinació dels continguts i l’adjudicació de les corresponents empreses 
consultores i personal expert per a la seva execució.

5. El STP de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, ha 
promogut l’aprovació de les condicions per a la participació de les entitats i 
empreses en el “Recull d'activitats de suport al teixit empresarial”.

6. El 7 de febrer de 2022, per Decret d’Alcaldia 210, s’aprovà la proposta 
d’accions del Catàleg de serveis de la convocatòria 2022, entre els que es 
troben les actuacions del recurs “Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial” i la sol·licitud d’un ajut econòmic de 3.532,50 euros, per a la 
realització de diverses accions formatives en base al seu règim regulador i de 
la convocatòria de concessions de recursos del Catàleg de serveis de la Xarxa 
de Governs Locals per a l’any 2022, amb l’objectiu de  posar a l’abast dels 
ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament, formatives i 
informatives per a pimes i persones emprenedores i facilitar la planificació 
de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses.

7. L’11 de març de 2022, la Diputació de Barcelona, per Decret (ref. reg. 
2664/22), va aprovar la concessió de diversos ajuts econòmics, en règim de 
concessió directa amb concurrència, per a la realització de diverses 
actuacions incloses en el “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, en 
el marc  de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, entre les que es troben les aprovades a 
l’Ajuntament de Ripollet per un import de 3.532,50 euros, que correspon al 
90 per cent del cost total de les actuacions sol·licitades.

8. El cost de realització de les presents actuacions és de 3.925,00 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 202.2411.269919 “Accions del Teixit 
productiu”, dels que 3.532,50 euros serà finançat amb l’ajut econòmic 
concedit per la Diputació de Barcelona, i 392,50 euros d’aportació municipal.

9. L’1 d’abril de 2022, la tècnica d’Empresa, va emetre informe, el qual consta 
incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

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

1. Acceptar l’ajut econòmic per l’import total de 3.532,50 euros, que correspon 
al 90 per cent total del cost del projecte, atorgat per la Diputació de Barcelona, 
per a la realització de diferents actuacions en el marc del Catàleg de serveis de 
la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2022, del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, amb 
l’objectiu de posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats 
d’acompanyament, formatives i informatives per a pimes i persones 
emprenedores i facilitar la planificació de l’oferta local dels centres de serveis a 
les empreses, a desenvolupar per la unitat d’Empresa i Comerç durant l’any 2022.

El cost d’aquesta actuació és de 3.925,00 euros, dels que 3.532,50 euros 
correspon a l’ajut concedit (90 %) i 392,50 euros d’aportació municipal (10 %), 
que seran imputats a l’aplicació pressupostària 202.2411.269919 “Accions del 
teixit productiu”, del vigent Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet, que seran 
destinats al pagament de les accions formatives i a les empreses/professionals 
formadores.

2. Comunicar aquest acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Ripollet.

5.2.2. Aprovació de la justificació pel pagament dels premis de la  
campanya “La tardor porta premi”, sorteig de 10 targetes Més.

Fets

1. El 21 de setembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 1538, e setembre de 2021, 
s’aprovà la convocatòria i les bases reguladores de participació a la campanya 
“La tardor porta premi”, sorteig de 10 targetes Més, entre les persones 
adherides a la targeta de fidelització que fessin compres amb la targeta entre 
els dies 24 de setembre al 24 d’octubre de 2021.

2. El 26 d’octubre de 2021, es realitzà el sorteig de les 10 targetes Més entre 
aquelles persones que van realitzar compres dins el termini establer a les 
bases de la campanya “La tardor porta premi”, mitjançant l’aplicació de la 
plataforma MONEDER.CAT.

3. El 5 de desembre de 2021, per Decret d’Alcaldia 2088, es va aprovar la relació 
de les persones beneficiàries de les targetes de la campanya “La tardor porta 
premi”.

4. El 24 de gener de 2022, es va fer el lliurament de les targetes a les persones 
beneficiaries, donant-los-hi un termini per realitzar les compres amb la 
targeta des del dia 25 de gener al 14 de febrer de 2022, ambdós inclosos.
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5. Finalitzat aquest termini establert per realitzar les compres en els diversos 
comerços locals adherits a la plataforma de fidelització de la targeta Més 
(MONEDER.CAT), els titulars dels establiments on s’han realitzat compres 
han presentat les sol·licituds següents de pagament, dels imports 
corresponents a les compres realitzades amb les targetes premiades, que 
prèviament els beneficiaris han endossat el pagament del premi a favor del 
titular de l’establiment:

Reg. Entrada Establiment Titular NIF Import 
E2022-2498 i 5777 Moda íntima Rosina Rosa Maria Torregrosa Arús ***4305** 150 €
E2022-555 Calçats Querol Miquel Querol Fontanals ***0205** 50 €
E2022-2437 i 6393 Modes Santana Jaume Santana Buzón ***4353** 50 € 
E2022-2535 i 6259 Bolsos Blasco María Isabel Blasco Ruiz ***0313** 50 €
E2022-5581 i 6345 Bolsos Cisa Bolsos Cisa, SL B60871084 100 €

6. El 23 de maig de 2022, el cap d’unitat de Comerç, va emetre informar, el 
qual consta incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.

Fonaments de dret

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

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

3. Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de data 5 de desembre, de delegació 
d’atribucions.

4. Les bases reguladores de la campanya “La tardor porta premi”, aprovades per 
Decret d’Alcaldia 2021/1538, de data 21 de setembre.

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

ACORDS

1. Aprovar, disposar i reconèixer l’obligació dels imports a favor de les 
beneficiàries següents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 201.431.48000 
“Convenis actuacions promoció comercial” del Pressupost de l’exercici de 2022:

Ordre Nom NIF Import 
1 DADES PROTEGIDES ***4111** 50 €
2 DADES PROTEGIDES ***6956** 50 €
3 DADES PROTEGIDES ***7493** 50 €
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4 DADES PROTEGIDES ***2173** 50 €
5 DADES PROTEGIDES ***6166** 50 €
6 DADES PROTEGIDES ***6601** 50 €
7 DADES PROTEGIDES ***5626** 50 €
8 DADES PROTEGIDES ***0468** 50 €
Total 400 € 

2. Acceptar, com a justificada, les compres realitzades en els establiments 
participants a la campanya “La tardor porta premi”, per import de 400,00 euros:

Titular NIF Import 
DADES PROTEGIDES ***4305** 150 €
DADES PROTEGIDES ***0205** 50 €
DADES PROTEGIDES ***4353** 50 €
DADES PROTEGIDES ***0313** 50 €
Bolsos Cisa, SL B60871084 100 €

3. Ordenar el pagament als endossataris:

Beneficiari NIF Import Compte bancari
DADES PROTEGIDES ***4305** 150 €  ****************3026
DADES PROTEGIDES ***0205** 50 € ****************8419
DADES PROTEGIDES ***4353** 50 € ****************4850
DADES PROTEGIDES ***0313** 50 € ****************0053
Bolsos Cisa, SL B60871084 100 € ****************7475

4. Notificar el present acord als endossataris.

5. Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria.

6. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

6.1. Serveis Socials:

6.1.1. Prestacions socials econòmiques, per a tractament i teràpies 
individuals o familiars, punt 3.2 (c.3) de l’Annex 3 del Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/1705).

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 
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quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o 
ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable 
per la resta de la comunitat.

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

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

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

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

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

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

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de 
prestació per despesa de tractaments i teràpies individuals i familiars,  punt 3.2 
(c.3)   de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter 
econòmic de Ripollet, a favor dels beneficiaris següents, per un import total de 
452,25 €:

PSE NIF/NIE Exp. HESTIA Nom Factura Import fra. Ajut
66970 ****3258* 2013/319 DADES PROTEGIDES 99/2022 180,00 € 54,00 €
66226 ***1673** 2014/266 DADES PROTEGIDES 0309,0350,

0003 i 0046
351,00 € 263,25 €

66216 ***0953** 2020/265 DADES PROTEGIDES 12/2022 270,00 € 135,00 €

Total 801,00 € 452,25 €
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2. Autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit, per un import total de 452,25 €, a 
favor dels endossataris següents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-
2313-48000 ajuts econòmics, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

PSE Exp. HESTIA NIF Endossatari Factura Import fra. Ajut
66970 2013/319 ***0283** DADES PROTEGIDES 99/2022 180,00 € 54,00 €
66226 2014/266 ***7924** DADES PROTEGIDES 0309,0350,

0003 i 0046
351,00 €

263,25 €
66216 2020/265 ***5656** DADES PROTEGIDES 12/2022 270,00 € 135,00 €

Total 801,00 € 452,25 €

3. Aprovar i ordenar el pagament als endossataris, per un import total de 452,25 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del 
Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

4. Notificar el present acord als endossataris.

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.
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6.1.2. Prestacions socials econòmiques, per a tractaments i teràpies 
individuals o familiars, punt 3.2 (c.3) de l’Annex 3 del Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 2022/2601).

Fets

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

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

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

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

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

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 
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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 dret

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

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

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte de 
despeses de tractaments i teràpies individuals o familiars, punt 3.2 (c.3) de 
l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic 
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de Ripollet, a favor dels beneficiaris següents, per un import total de 292,28 €.

PSE NIF Exp. HESTIA Nom Factura Import fra. Ajut
67735 ***3056** 2005/123 DADES PROTEGIDES PS05 72,00 € 36,00 €
67734 ***0497** 2005/043 DADES PROTEGIDES 0051 i 0108 18,80 € 89,10 €
67732 ***4453** 2001/052 DADES PROTEGIDES 0045 56,25 € 42,18 €
67731 ***0953** 2020/265 DADES PROTEGIDES 25/2022 250,00 € 125,00 €
Total 292,28 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit, per un import total de 292,28 €, a 
favor dels endossataris següents, amb NIF indicats, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del Pressupost municipal per 
a l’exercici 2022.

PSE Exp. HESTIA NIF Endossatari Factura Import fra. Ajut
67735 2005/123 ***8124** DADES PROTEGIDES PS05 72,00 € 36,00 €
67734 2005/043 ***7924** DADES PROTEGIDES 0051 i 0108 118,80 € 89,10 €
67732 2001/052 ***7924** DADES PROTEGIDES 0045 56,25 € 42,18 €
67731 2020/265 ***5656** DADES PROTEGIDES 25/2022 250,00 € 125,00 €
Total  292,28 €

3. Aprovar i ordenar el pagament als endossataris, per un import total de 292,28 
euros, de l’aplicació pressupostària 301-2313-48000 ajuts econòmics, del 
Pressupost municipal per a l’exercici 2022.

4. Notificar el present acord als endossataris.

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 
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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.

6.1.3. Prestació social econòmica, per a medicaments (punt 3.2 apartat 
c.1), odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis (punt 3.2 apartat 
c.2), adquisició de material escolar i llibres fora de convocatòria (punt 3.2 
apartat e.2) de l’Annex 3 del Reglament municipal de prestacions socials 
de caràcter econòmic (exp. 2022/1133).

Fets

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

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

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

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

5. La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat 
d'oportunitats —en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi— motiva 
que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del 
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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 dret

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

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

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

4. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat en sessió plenària de 27 de maig de 2021. 
L’edicte de la seva aprovació definitiva va ser publicat en el BOPB, d’1 de 
setembre de 2021.
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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. Atorgar les prestacions econòmiques d’urgència social, en concepte 
medicaments (punt 3.2 apartat c.1), odontologia, oftalmologia, ortopèdies i 
pròtesis (punt 3.2 apartat c.2), adquisició de material escolar i llibres fora de 
convocatòria (punt 3.2 apartat e.2) de l’Annex 3 del Reglament municipal de 
prestacions socials de caràcter econòmic de Ripollet, a favor de les persones 
interessades següents, per un import total de 525,81 €:

PSE Import Exp. HESTIA NIF Nom
66195 300,00 € 2003/563 ***0803** DADES PROTEGIDES
66227 110,81 € 2008/325 ***4248** DADES PROTEGIDES
66230 115,oo € 2016/473 ***3191 DADES PROTEGIDES

525,81 €

2. Autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit, per un import total de 525,81 €, a 
favor dels endossataris següents, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 301-
48000-2313 ajudes econòmiques, del Pressupost municipal per a l’exercici 2022:

PSE Import Exp. HESTIA Endossatari NIF Factura 
66195 300,00 € 2003/563 DADES PROTEGIDES B65960353 1 0016 2022
66227 110,81 € 2008/325 DADES PROTEGIDES ***2960** 120/21,121/21,122/2021 i 

1123/21
66230 115,00 € 2016/473 DADES PROTEGIDES G60160256 1
Total 525,81 €

3. Ordenar el pagament als endossataris, per un import total de 525,81 €, de 
l’aplicació pressupostària 301-48000-2313 ajudes econòmiques, del Pressupost 
municipal per a l’exercici 2022.

4. Notificar el present acord als endossataris.

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

6. 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 
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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.

6.1.4. Revocació parcial fitxa 45.1 SAD, de l’addenda extraordinària 
covid19.

Fets

1. El Departament de Drets Socials, conjuntament amb els ens local, d’acord 
amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, col·laboren en 
l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les competències 
respectives, mitjançant els instruments que estableixen la legislació general 
de règim jurídic i procediment administratiu i la legislació de règim local.

2. Aquesta col·laboració es plasma, mitjançant un conveni quadriennal de 
coordinació i cooperació interadministrativa, a fi de garantir, en l’àmbit 
territorial corresponent la corresponsabilitat en la prestació dels serveis 
socials i l’establiment dels serveis i de llurs professional. A més, aquesta eina 
requereix que al final de cada exercici anual, s’hagi d’avaluar l’assoliment de 
les fites indicades en el conveni.

3. Durant l’any 2020, el DSO va proposar als ens locals titulars de contracte 
programa tres addendes extraordinàries al Contracte Programa, per a la 
implementació de mesures en relació amb l’impacte social de la pandèmia 
de la Covid-19.

4. El 30 d’abril de 2020, l’Ajuntament de Ripollet va signar l’addenda 
extraordinària COVID19, on estaven incloses diferents mesures amb una data 
d’execució del 15 de març al 31 de desembre de 2020, i amb un termini de 
justificació gener de 2021.

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

Codi Segur de Validació 420d4ac3c8fa48c2913e41b7f436b777001

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

07
/0

6/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


5. Una de les mesures correspon a la fitxa 45.1 en concepte del SAD, amb la 
qual es va atorgar una subvenció de 45.616,62 € i es va justificar la quantitat 
de 43.735,67 €.

6. Que amb motiu de no justificar la totalitat de subvenció, cal fer el retorn de 
la quantitat no justificada que és per import de 1.880,95 €.

7. El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, ha iniciat 
expedient de revocació parcial d’aquesta subvenció, per l’import que no s’ha 
justificat més els interessos de demora. Documentació que consta en 
l’expedient.

8. L’import a retornar ascendeix a la quantitat de 1.977,37 € (1.880,95 € en 
concepte de principal més 96,42 €, en concepte d’interessos de demora).

9. En l’expedient consten els informes favorables de la cap de Serveis Socials i 
de la Tresoreria municipal.

Fonaments de dret

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

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

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. Acceptar, la revocació de la concessió de subvenció a proposta de l’acord del 
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, de 12 d’abril de 
2022, per un import de 1.880,95 €. Restant la subvenció final en 43.735,67 €.

2. Reintegrar l’import percebut de més de 1.880.95 €,  més 96,42 € 
corresponents als interessos de demora, amb càrrec amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2022-450022 “Subvenció Generalitat Assistència Social”.

3. Notificar aquest acord al Departament de la Generalitat de Catalunya.

4. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal, als efectes que sigui 
tramitat el reintegrament corresponent.
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6.2. Seguretat i Proximitat:

6.2.1. Instal·lació de pilones retràctils al carrer Collserola, 20.

Fets

1. El 4 de maig de 2022, la Comunitat de propietaris del carrer Collserola, 20, 
van presentar instància al Registre general de l’Ajuntament, amb núm. 
d’entrada 7283, i núm. 514 de la Policia Local, en la qual va sol·licitar la 
instal·lació de pilones retràctils, a l’entrada i sortida del gual de la finca, per 
tal d’evitar el mal estacionament de vehicles que dificulten les maniobres 
d’entrada i sortida al pàrquing de la finca.

2. El 23 de maig de 2022, l’inspector cap de la Policia Local, va emetre informe, 
on diu literalment:

“Vista la sol·licitud presentada per la persona interessada i realitzada una inspecció 
ocular del lloc de la incidència, aquesta Policia Local emet el següent informe:

El gual situat al carrer Collserola número 20 de Ripollet té una ocupació en via 
pública de quatre (4) metres lineals més una prolongació d'un (1) metre lineal per 
cada costat, essent per tant la totalitat del gual de cinc (5) metres lineals.

Tenint en compte el que s'ha exposat anteriorment, i la circumstància que els usuaris 
del gual tenen la seva sortida de forma obliqua, en sentit contrari al de la marxa, i 
no de forma perpendicular a la calçada destinada a la circulació de vehicles, és 
semblar del que subscriu que, a fi de donar més seguretat i visibilitat als conductors 
durant les maniobres de sortida dels vehicles del pàrquing comunitari situat al 
carrer Collserola número 20, seria convenient la col·locació de dos (2) bol·lards 
homologats fixos, verticals i retràctils de pvc o similar de color negre amb una franja 
reflectant a la part superior, un a cada costat del dit gual, immediatament després 
de les marques vials que delimiten la prolongació d'aquest per cada costat, tal com 
s'indica al plànol que s'adjunta present.”.

Fonaments de dret

Ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet, estableix al títol 
I, capítol 5 i article 14, el següent:

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

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

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

ACORDS

1. Instal.lar dos (2) pilones verticals i retràctils de pvc o similar de color negre 
amb una franja reflectant a la part superior, una a cada costat del gual situat al 
carrer Collserola, 20, immediatament després de les marques vials que delimiten 
la prolongació d'aquest per cada costat, tal com s’indica en el informe emès per 
l’inspector cap de la Policia Local.

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

3. Notificar el present acord  a la Brigada Municipal d’Obres.

7. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

7.1. Cultura:

7.1.1. Aprovació de la liquidació de la Campanya de Teatre Música i Dansa, 
per a les escoles i instituts de Ripollet, corresponent al curs 2021-2022.

Fets

1. D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 40, annex 40.1, preu públic per a la 
prestació de serveis culturals o de lleure. Tarifa primera B, per assistència a 
la “Campanya de Teatre Música i Dansa per a les escoles i instituts de Ripollet”.

2. La llista cobratòria, en concepte de preu públic per serveis culturals, 
corresponent als assistents a la “Campanya de Teatre Música i Dansa per a les 
escoles i instituts de Ripollet”, corresponent al curs 2021-2022, que s’ha 
desenvolupat durant els mesos de febrer i març de 2022.

3. El 12 de maig de 2022, la cap d’unitat de Cultura, va emetre informe, el qual 
consta incorporat a l’expedient i que es dóna per reproduït literalment.
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Fonaments de dret

1. L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  

2. És la  Junta de Govern Local l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest 
acord, en virtut de les delegacions efectuades per Resolució d’Alcaldia 
2019/1863, de data 5 de desembre.

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

ACORDS

1. Aprovar la liquidació corresponent al preu públic per assistència a la “Campanya  
de Teatre Música i Dansa per a les escoles i instituts de Ripollet” del curs 2020-2021, 
que comença per: número de rebut 1, NIF Q5855897D, import 1.148,40 €, i acaba  
per:  número de rebut 9, NIF S0800034A, import 399,60 €,  per un import total 
de 8.449,20 €.

2. Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal i a l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que sigui 
tramitat el padró corresponent.

3. Notificar el contingut d’aquest acord a les persones interessades, segons art. 
40 de la Llei 39/2015.

4. Donar trasllat del present acord a la Intervenció/Tresoreria, als efectes 
oportuns.

8. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

8.1. Urbanisme:

8.1.1. Llicència i construcció gual (exp. 2021/7464).

Fets

1. El 6 d’octubre de 2021, el senyor DADES PROTEGIDES, presenta al Registre 
general de l’Ajuntament, entrada núm.16747, instància per autorització de 
gual en el local emplaçat al carrer DADES PROTEGIDES, alhora que sol·licita 
realitzar les obres per instal·lar el gual, expedient amb referència interna 
2021/7464.
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2. No consta en aquest emplaçament, llicència de gual en el Padró municipal 
de guals i reserves.

3. El 20 d’octubre de 2021, la Policia Local, va emetre informe, del qual es 
desprèn que si es reuneixen les condicions exigides per llei no hi ha 
inconvenient en autoritzar el gual.

4. El 29 d’octubre de 2021, es va realitzar inspecció i es va observar que:

 Amplada vorera: < 2,00 metres.
 Longitud de porta d’entrada: 1,96 metres.

5. El 25 de maig de 2022, els Serveis Tècnics municipals, van emetre informe 
favorable amb prescripcions, relatives a què el gual dóna accés a un local  
amb cabuda d’1 a 5 places d’aparcament.

6. Consta en l’expedient autoliquidació taxa urbanística, per import de 30,00 
euros, autoliquidació taxa ocupació via pública amb sac per gestió de residus, 
per import de 5,40 € i autoliquidació impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per import de 23,88 €.

Fonament de dret

1. Els articles 187, següents i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en la nova 
versió donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i per la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs local de Catalunya.

2.  Els articles 33, 37, 38 i concordants del Decret  64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament  sobre protecció de la legalitat urbanística.

3. El procediment per a la tramitació de la llicència sol·licitada és el que 
preveuen l’art. 75, 79, 81 i següents  del ROAS 179/1995, i consegüentment 
la llicència ha d’atorgar-se o denegar-se en el termini d’un mes. La resolució 
que recaigui, haurà de ser notificada al titular i als interessats a l’expedient, 
en la forma que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

4. Ordenança municipal de residus de construcció i demolició de Ripollet, 
aprovada definitivament el 16 de maig de 2012, per Resolució d’Alcaldia, on 
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.

5. Ban d’Alcaldia de 3 de març de 2004, publicat en la web de l’Ajuntament.
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6. Els articles 53 a 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. En el cas que ens ocupa es tracta 
d’un ús comú  especial per concórrer circumstàncies especials d’intensitat 
d’ús d’un bé de domini públic.

7. Ordenança de policia sobre guals, aprovada en sessió plenària el 14 de 
setembre de 1989.

8. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix l’atribució 
que ostenta l’alcalde en aquesta matèria, en tant que competència delegada 
a la Junta de Govern Local, segons consta en el punt Cinquè, 4.b) de la 
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre.

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

ACORDS

1. Atorgar llicència d’obres a la senyor DADES PROTEGIDES,  per instal·lació de 
gual permanent amb una llargària de 2,45 metres lineals (incloses les peces de 
transició) al carrer DADES PROTEGIDES, expedient 2021/7464.

Prescripcions:
1) El gual s’haurà d’executar d’acord amb el model B de gual per a voreres de 

fins a 2 metres, aprovat en sessió de Junta de Govern Local el 27 de desembre 
de 2007. La longitud del gual en cap cas podrà sobrepassar el 25 % de 
l’amplada de la porta d’accés, incloses les peces de transició entre vorada 
recta i inclinada.

2) S’haurà de comunicar l’acabament de les obres per a la comprovació de la 
correcta execució del gual d’acord amb la normativa municipal i amb les 
dimensions autoritzades.

3) Una vegada realitzada la inspecció, executades correctament les obres es 
podrà recollir la placa del gual en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, previ 
pagament de 31,00 € (OF 20 art.6).

2. ADVERTIR a l’interessat que el termini màxim per iniciar les obres és de TRES 
i per acabar-les de SIS MESOS, 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 
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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.

3. Atorgar llicència d’ocupació de via pública:

 Per aprofitament especial del domini públic derivat de l’execució de les obres.
 Amb un sac de runa durant 2 dies.

Cal indicar que aquesta ocupació no podrà entorpir ni limitar els serveis públics 
existents a la via pública (accés a contenidors residus urbans, pas recollida 
d’escombraries, pas d’autobusos, etc..), en el moment de la ocupació efectiva de 
la via pública.

4. D’acord amb el punt 1.k) del ban d’obres d’Alcaldia de data 3 de març de 2004, 
qualsevol tall o ocupació de la via pública que sigui necessari realitzar, haurà de 
ser comunicat sempre a la Policia Local, amb una antelació de tres dies.

5. Atorgar, sota les condicions i requisits assenyalats en el codi de la circulació i 
ordenances municipals, llicència de gual (ús comú especial d’un bé de domini 
públic), d’una llargària de 2,45 metres lineals, al senyor DADES PROTEGIDES, al 
carrer DADES PROTEGIDES, ref. cadastral: 0147110DF3904E0001TG.

6. Aquesta llicència s’ha d’entendre atorgada sense perjudici de tercers i 
essencialment revocable per raons d’interès públic.

7. Donar d’alta el gual en el Padró municipal de guals i reserves, que d’acord amb 
l’informe tècnic es tracta d’un gual per donar accés a un local amb cabuda per 1 
a 5 places d’aparcament. 
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8. Notificar el present acord a la persona interessada i a l’Organisme de 
Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, als efectes que 
s’incorpori el gual en el Padró municipal de guals. 

9. 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.

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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