Acta Junta Govern Local núm. 19/2014, de 26 de maig

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Núm.: 19/2014.
Caràcter: Ordinari.
Data: 26 de maig de 2014.
Horari: de 9.16 a 9.30 hores.
Lloc: Sala de Junta de Govern Local.
Assistents:
Sr. Juan Parralejo Aragoneses
Sra. Rosa María Martín Arjona
Sr. Joan Fandos de Miguel
Sr. Fernando Tornel Lloreda
i Sra. Inmaculada Viera Hernández

alcalde
1a tinenta d’alcalde
3r tinent d’alcalde
4t tinent d’alcalde
5a tinenta d’alcalde, s’incorpora a la
sessió al punt 6.2.

Sr. Emiliano Mora Labrada
Sra. Neus Comas Pinto

secretari accidental
interventora accidental

S’han excusat d’assistir-hi:
Sr. Xavier Peñarando Morea

2n tinent d’alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Aprovació acta sessió anterior.
Despatx d’ofici.
Correcció acord núm. 17 de la JGL, de data 14 d’abril de 2014.
Adhesió al Conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’atenció al
ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
Aprovació factures.
Altes, baixes i reclamacions d’exaccions municipals.
Servei municipal d’abastament d’aigües.
Adjudicació contracte menor serveis de mediació d’assegurances per a la caminada
popular del municipi de Ripollet.
Adjudicació contracte menor de serveis de revisió i manteniment dels extintors
ubicats en diferents edificis de titularitat municipal o amb l’obligació de
manteniment per part de l’Ajuntament.
Ajuts econòmics de Serveis Socials.
Beques menjador escolar curs 2013/14, mes de març de 2014.
Justificació Resolució d’Alcaldia núm. 85/2014, de 29 de gener, bestreta a Serveis
Socials, per atendre les urgències.
Aprovació Conveni amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Ripollet, per a la
concessió d’ús privatiu de l’edifici municipal del Casal d’Avis i d’una subvenció
durant l’any 2014.
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14. Aprovació Conveni amb el Centre d’Esplai Grup Recreatiu, Educatiu, Social,
Cultural i Alternatiu (Gresca), per a la concessió d’una subvenció durant l’any
2014.
15. Aprovació Conveni amb l’Associació de Persones amb Discapacitat (Apadir), per a
la concessió d’una subvenció durant l’any 2014.
16. Aprovació Conveni amb l’Assemblea Comarcal de Creu Roja de Cerdanyola del
Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, per a la concessió d’una subvenció durant
l’any 2014.
17. Aprovació relació ajuts escoles bressols municipals La Rodeta del Molí i La
Verema, mesos d’abril i maig 2014.
18. Baixa usuaris locals d’assaig municipals.
19. Baixa usuària servei Kftí.
20. Alta inscrits/es Kftí Casal de Joves.
21. Altes inscrits/es tallers Informàtica Telecentre Espai Digital, maig 2014.
22. Sol·licitud recursos Diputació de Barcelona 2014, activitats Joventut i Ciutadania.
23. Autoritzacions urbanístiques.
24. Denegació ampliació gual.
25. Parcel·lació urbanística.
26. Danys patrimoni.
---1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 18/2014, corresponent al dia 19 de maig.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
2. DESPATX D’OFICI.
Restar assabentats:
- De la Resolució dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, per la qual s’estima el recurs d’apel·lació
interposat per l’Ajuntament, contra la Sentència dictada en data 21 de març de 2013,
pel Jutjat Contenciós Administratiu, per la qual s’estimava integrament el recurs
contenciós administratiu interposat per l’Advocacia de l’Estat, en defensa i
representació de l’entitat “Correos y Telégrafos, SA” contra l’acord de la Junta de
Govern Local, de data 23 de juliol de 2012, desestimant el recurs de reposició contra
la liquidació de l’impost sobre béns immobles de l’exercici 2012, per import de
353,89€.
- De la Sentència núm. 127, de data 25 de febrer de 2014, per la qual es desestima el
recurs contenciós administratiu, interposat per l’entitat Ginesta Manzanares, SL,
contra l’acord del govern de la Generalitat de Catalunya, de data 16 de novembre de
2010, en virtut del qual, es essència, es declara inadmissible el recurs de reposició
presentat contra l’acord GOV/77/2010, de 20 d’abril de 2010, pel qual es va aprovar
definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona.
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3. CORRECCIÓ ACORD NÚM. 17 DE LA JGL, DE DATA 14 D’ABRIL DE
2014.
Vist l’informe emès pel cap coordinador de Serveis Territorials i la tècnica de Medi
Ambient, amb el vistiplau de la regidora delegada de Medi Ambient, prèviament
informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda:
Primer. Rectificar l’error material existent en el punt primer de l’acord núm. 17 de la
Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2014, en el sentit que on diu: “...Aprovar el
reintegrament de 90,15€, a la senyora M. Lourdes Rubí Carrión, vídua de
l’adjudicatari de l’hort núm. 36, en concepte de devolució de fiança a les ingressada el
seu dia pel senyor Pedro Morgado Martínez.”
Hauria de dir: “...Aprovar el reintegrament de 90,15€, a la senyora Concepción
Aldazabal Gómez, vídua de l’adjudicatari de l’hort núm. 36, en concepte de devolució
de fiança a les ingressada el seu dia pel senyor Pedro Morgado Martínez.”
Segon. Rectificar l’error material existent en el punt primer de l’acord núm. 17 de la
Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2014, en el sentit que on diu: “....Aprovar el
reintegrament de 90,15 €, a la senyora Concepción Aldazabal Gómez, vídua de
l’adjudicatari de l’hort núm. 39, en concepte de devolució de fiança a les ingressada el
seu dia pel senyor José Rubí Rodríguez.”
Hauria de dir: “...Aprovar el reintegrament de 90,15 €, a la senyora M. Lourdes Rubí
Carrión, vídua de l’adjudicatari de l’hort núm. 39, en concepte de devolució de fiança a
les ingressada el seu dia pel senyor José Rubí Rodríguez.”
Tercer. Notificar aquest acord a les senyores Concepció Aldazabal Gómez i M.
Lourdes Rubí Carrión.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
4. ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN MODEL
INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE
CATALUNYA.
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, amb el vistiplau de la regidora
delegada, s’acorda:
Primer. Sol·licitar l’adhesió al Conveni marc de 5 de juliol de 2007, publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4935, de 27 de juliol de 2007 i al Butlletí
Oficial de l’Estat núm. 190 de 9 d’agost de 2007, subscrit entre l’Administració General
de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per a la implantació d’un
model integrat d’atenció a la ciutadania en l’àmbit territorial de Catalunya, mitjançant el
protocol d’adhesió que consta a l’annex de la Resolució PRE/2318/2007, de 6 de juliol,
per la qual es dóna publicitat al Conveni abans esmentat.
Segon. Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Atenció Ciutadana del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, per a la seva tramitació,
al Servei de Recursos Humans i Organització perquè en faci el seguiment i al
Departament de Comunicació perquè en faci la difusió oportuna quan sigui procedent.
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Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
5. APROVACIÓ FACTURES.
Vist l’informe emès per la interventora accidental, amb el vistiplau de la regidora
delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aprovar les factures prèviament informades per la Intervenció, que figuren en la
relació d’ obligacions núm. 63, de data 21 de maig de 2014, per un import de
498.745,34€, així com el seu pagament.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat ()
6. ALTES, BAIXES I RECLAMACIONS D’EXACCIONS MUNICIPALS.
Vistos els recursos presentats contra les exaccions municipals que s’indiquen a
continuació i els informes emesos en cada cas, s’acorda:
•

Impost sobre activitats econòmiques:

6.1. Exp. 14-5033. Estimar el recurs presentat pel senyor Joaquim Casanovas Mussons,
en representació de la societat Pelical SA i procedir a donar de baixa el rebut de
l’impost sobre activitats econòmiques núm. 2166006, exercici de 2013, a nom de Pelical
SA, amb un import de 7042,84€, ja que existeix una errada material a l’adreça de
notificacions del rebut i aprovar la liquidació núm. 2197399, pel mateix concepte i
import amb la correcció degudament aplicada.
•

Taxa recollida domiciliària escombraries:

6.2. Exp. 14-04726. Estimar la reclamació presentada pel senyor Jesús Pérez García i
donar de baixa el rebut d’escombraries núm. 2172183, exercici de 2013, per un import
de 60€, a nom del senyor Jesús Pérez García, ja que s'ha comprovat que existeix
duplicitat amb el rebut 2182761, del mateix exercici i que fa referència a la divisió
horitzontal realitzada de l’edifici del carrer Tamarit núm. 6.
6.3. Exp. 14-4526. Vista la sol·licitud presentada per la senyora Encarnación López
Piñas, en la que demana l’anul·lació del requeriment de pagament de la taxa
d’escombraries de l’exercici 2013, corresponent a les finques del carrer Maragall, 6 1
bxs. esq. i rambla Sant Esteve, 14 1 04 05, al·legant la tramitació d’un ordre de
domiciliació bancària amb data 22 d’octubre de 2013, núm. de registre d’entrada
13/10784, s’acorda desestimar la petició de la senyora López Piñas, donat que al mateix
document d’ordre de domiciliació, ja s’indica que les domiciliacions corresponents a la
taxa d’escombraries, domiciliades després de l’1 de juliol, seran efectives a l’exercici
següent.
6.4. Exp. 14-04523. Estimar la petició realitzada per la senyora María Luisa Sánchez
Cabrera i aprovar la devolució d’ingressos indeguts a la senyora María Luisa Sánchez
Cabrera, per import de 60€, corresponent al pagament duplicat del rebut de la taxa
d’escombraries núm. 2171783, exercici 2013, referent a la finca situada a la rambla Sant
Jordi, 77 1 03 01.
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6.5. Exp. 14-05298. Estimar la reclamació presentada pel senyor Vicente Guerra Guerra
i donar de baixa el rebut de la taxa d’escombraries núm. 2167763, exercici 2013,
corresponent a la finca situada a la plaça Palau Ausit, 1-3 01 03, amb import de 60€, a
nom del senyor Vicente Guerra Guerra, motivat per una errada material a l’adreça de
notificació del rebut, en base al que estableix l’art. 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, de procediment administratiu i aprovar la liquidació 2197415, pel mateix
concepte i import.
6.6. Exp. 14-4882. Donar de baixa el rebut de la taxa de recollida d’escombraries núm.
2173504, corresponent a l’exercici 2013, per import de 60€, a nom del senyor Francisco
Baena Molina, referent a la finca situada al carrer Cot, núm. 7; motivat per error a la
titularitat, segons nota informativa del Registre de la Propietat, on consta com a data de
transmissió el dia 10 de desembre de 2012 i aprovar la liquidació núm. 2197381, pel
mateix concepte i import, a nom del senyor Andrés Baena Molina.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
7. SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES.
Exp. 14-5395. De conformitat amb l’escrit presentat per Sorea, adjudicatària del Servei
municipal d’abastament d’aigües, i l’informe emès per la interventora accidental, amb el
vistiplau de la regidora delegada d’Hisenda, s’acorda:
Únic. Aprovar el càrrec de subministrament d’aigua potable corresponent al mes d’abril
de 2014, per import de 34.383’51€.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
8. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR SERVEIS DE MEDIACIÓ
D’ASSEGURANCES PER A LA CAMINADA POPULAR DEL MUNICIPI DE
RIPOLLET.
Exp. 14-X2075. Vist l’informe emès per la TAG de Serveis Econòmics amb el vistiplau
de la regidoria de Salut Pública, del qual es desprèn la necessitat i conveniència de
contractar el servei de mediació i assegurança per la caminada popular de Ripollet,
prevista pel proper dia 31 de maig de 2014 i d’acord amb el que preveuen els articles
22, 23 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i, en exercici de les
competències que atribueix la disposició addicional segona de l’esmentada normativa a
la Junta de Govern Local en tant que òrgan de contractació, s’acorda:
Primer. Adjudicar a MARTAGA CORREDORIA DE SEGUROS, S.L., el contracte
de serveis de mediació i assegurances per la caminada popular pel municipi de Ripollet
que es realitzarà el proper dia 31 de maig de 2014, pel municipi de Ripollet de 5,5 kms.
L’assegurança es contractarà a la companyia asseguradora ALLIANZ SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
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Segon. L’empresa adjudicatària haurà de complir les especificitats tècniques,
econòmiques i administratives relatives al present contracte tal i com consta en l’oferta
presentada, que es donen per reproduïdes.
Tercer. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment esmentada,
per un import màxim de 212,58€ (IVA exempt), imputant-se aquest import a l’aplicació
pressupostària 14.313.22699.
Quart. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat, dispensant-lo de constituir garantia
definitiva, d’acord amb el que preveu el TRLCSP, per tractar-se d’un contracte menor,
en el que la presentació de la factura reglamentàriament emesa conclou l’expedient
d’adjudicació.
Cinquè. El present acte administratiu posa fi a la via administrativa. Contra el mateix es
pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan
administratiu que adoptà la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció de la present notificació; recurs que s’entendrà desestimat si
transcorregut altre mes, comptat des del dia de la presentació, no ha estat notificada la
seva resolució, podent llavors formular recurs contenciós administratiu, davant els
jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona. També es pot formular
directament el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o qualsevol
altre recurs que s’estimi adient.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
9. ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REVISIÓ I
MANTENIMENT DELS EXTINTORS UBICATS EN DIFERENTS EDIFICIS
DE TITULARITAT MUNICIPAL O AMB L’OBLIGACIÓ DE MANTENIMENT
PER PART DE L’AJUNTAMENT.
Exp. 2014-X814. Atès l’informe emès per l’enginyera municipal i amb el vistiplau de la
regidoria de Serveis Municipals, del qual es desprèn la necessitat i conveniència de
revisar i mantenir els extintors ubicats en diferents edificis de titularitat municipal o
amb l’obligació de manteniment per part de l’Ajuntament de Ripollet i d’acord amb el
que preveuen els articles 22, 23 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP) i, en exercici de les competències que atribueix la disposició addicional
segona de l’esmentada normativa a la Junta de Govern Local en tant que òrgan de
contractació, s’acorda:
Primer. Adjudicar a la mercantil HELOEX S.L., amb NIF B-60795069, el contracte de
serveis de revisió i manteniment dels extintors ubicats en diferents edificis de titularitat
municipal o amb l’obligació de manteniment per part de l’Ajuntament, per un preu de
4.824,43€, més 1.013,13€ (21% d’IVA), essent un total de 5.837,56€.
Les característiques i condicions d’aquesta contractació venen establertes per l’oferta
presentada per la mercantil HELOEX S.L. que es troba incorporada a l’expedient i que
es dona per reproduïda. La durada del contracte serà d’un any a comptar des de la
formalització d’aquest contracte.
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Segon. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment aprovada per
un import màxim de 5.837,56€, imputant-se aquest import a la partida pressupostària
09.920.21200.
Tercer. Notificar a l’adjudicatari l’acord adoptat, dispensant-lo de constituir garantia
definitiva, d’acord amb el que preveu el TRLCSP, per tractar-se d’un contracte menor,
en el que la presentació de la factura reglamentàriament emesa conclou l’expedient
d’adjudicació. Notificar igualment a la resta de licitadors concurrents.
Quart. El present acte administratiu posa fi a la via administrativa. Contra el mateix es
pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan
administratiu que adoptà la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la recepció de la present notificació; recurs que s’entendrà desestimat si
transcorregut altre mes, comptat des del dia de la presentació, no ha estat notificada la
seva resolució, podent llavors formular recurs contenciós administratiu, davant els
jutjats contenciós administratius de la província de Barcelona. També es pot formular
directament el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o qualsevol
altre recurs que s’estimi adient.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
10. AJUTS ECONÒMICS DE SERVEIS SOCIALS.
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, s’acorda:
Primer. Vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de
la regidora delegada, prèviament informada per la interventora accidental, aprovar l‘ajut
social següent:
Exp.
Núm.
Nom beneficiari
Import A. pressupostària
2011/096 10888
M Carmen Rodríguez Hernández
294,50 2014-05-2313-48000
2004/046 10890
Marta Sanvicente Lozano
921,85 2014-05-2313-48000
2010/553 10923
Floriana Loredana Scurtu
83,08 2014-05-2313-48000
2001/320 10924
Rabea Toussi
175,00 2014-05-2313-48000
2007/211 10926
Halima Khaldi Ep Fatihi
50,00 2014-05-2313-48000
Segon. Notificar a les persones interessades.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
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Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
11. BEQUES MENJADOR ESCOLAR CURS 2013/14, MES DE MARÇ DE 2014.
Considerant que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies
previstes en l’art. 22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informat per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Aprovar el pagament de la subvenció de les beques dels menjadors del mes de
març d’enguany, per un import total de 28.417’72-€ (dels quals està previst que
subvencioni el Consell Comarcal l’import de 10.276.2€), segons relació adjunta que
comença per l’alumne Sergi Abraham Albo i acaba amb l’alumne Kelvin Wahab, i
ingressar al núm. de compte de l’endossatari indicat a l’expedient.
Segon. Imputar la despesa a la partida 05.231.48001 Beques de menjador escolar.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
12. JUSTIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 85/2014, DE 29 DE
GENER, BESTRETA A SERVEIS SOCIALS, PER ATENDRE LES
URGÈNCIES.
Que amb data 29 de gener d’enguany es va aprovar per Resolució d’Alcaldia núm.
85/2013, una bestreta a justificar per un import de 3.000,-€ a la cap del Departament de
Serveis Socials, senyora Montserrat Mas Carrillo, per a atendre les urgències que es
produeixin al departament de la partida d’ajuts socials 05.2313.48000 a justificar.
Que actualment se justifica les despeses realitzades de la bestreta realitzada, amb els
núm. d’expedients, noms, imports i conceptes de la despesa realitzada.
L’import total de despeses és de 2.997’67,-€, relacionat a continuació i que considerant
que en els següents expedients socials concorren les circumstàncies previstes en l’art.
22.2 c) de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com les Bases d’execució del
Pressupost de l’Ajuntament.
Vist l’informe proposta per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informat per la interventora accidental, s’acorda:
Primer. Vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de
la regidora delegada, prèviament informades pel Departament d’Intervenció, aprovar els
ajuts socials següents per un import total de 2.997,67,-€:
Núm. Exp.
1
2

2013/305
2008/226

Ajut

Cognom1

9300 Da Silva
9334 Silue

Cognom2

Nom

Faño
-

Elisabeth
Tiewa M.

Despesa
150,00
70,00
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2002/356
2007/123
2011/131
2013/305
2007/046
2013/294
2011/037
2011/037
2007/248
2011/421
2007/226
2013/140
2012/227
2013/294
2012/077
2007/123
2013/140
2013/009

6947
9689
9496
9495
9500
9497
8671
8820
9329
9265
10169
9264
10170
10173
9335
8662
10171
10172

Zoroa
Alonso
Bioui
Da Silva
Dos Anjos
Sokolova
Ben Ikabour
Ben Ikabour
Georgieva
Hbitti
Dossou
El Aissaoui
Afif
Sokolova
Ponce
Alonso
El Aissaoui
Salcedo

Arnero
Grande
Faño
Asuncion
Clar
Grande
Roque

Julia
Juana
Mohamed
Elisabeth
M Argentina
Verónica
Khadija
Khadija
Aneta T.
Samira
Mahouna C.
Rachid
Mouna
Verónica
Sonia
Juana
Rachid
Luz Carmen

80,00
27,62
127,10
80,37
42,26
13,59
230,90
242,85
152,68
180,00
5,43
19,53
500,00
250,00
200,00
25,34
200,00
400,00
2.997,67

Segon. Reintegrar a la partida d’ajuts econòmics 2313.48000 del present exercici
l’import de 2,33,-€.
Tercer. Donar per justificada la bestreta de 3.000’00,-€ de la Resolució núm. 85/2014, a
nom de la Sra. Montserrat Mas Carrillo, com a cap del Departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
13. APROVACIÓ CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE RIPOLLET, PER A LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE
L’EDIFICI MUNICIPAL DEL CASAL D’AVIS I D’UNA SUBVENCIÓ
DURANT L’ANY 2014.
Vist el Pressupost municipal per a l’exercici 2014, el qual preveu l’atorgament d’una
subvenció nominativa per a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Ripollet, per un
import d’11.866,-€.
Considerant que d’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del pressupost de
l’Ajuntament, per part del Departament de Serveis Socials i valorat el projecte presentat
per l’Associació amb una despesa prevista per a l’exercici 2014 de 12.090’00.-€, s’ha
iniciat les actuacions necessàries per a l’atorgament de la subvenció nominativa
esmentada.
Considerant que l’activitat a subvencionar per l’Associació així com la minuta del
conveni a signar amb l’entitat s’ajusta a les Bases d’execució del Pressupost, així com a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda:

9

Acta Junta Govern Local núm. 19/2014, de 26 de maig

Primer. Aprovar la concessió de l’ús privatiu de l’edifici municipal del Casal d’Avis de
Ripollet i la concessió d’una subvenció a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de
Ripollet, amb NIF G59360776, per un import d’11.866,-€, destinada a la realització de
la seva activitat de l’exercici 2013, que representa el 98% sobre el projecte presentat.
Segon. Aprovar la despesa d’11.866,-€, que s’imputarà a la partida 05.233.48000, per a
l’exercici 2014.
Tercer. Aprovar el següent Conveni regulador de la subvenció tot facultant a l’alcalde
per a la seva signatura.
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I
L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE RIPOLLET PER A LA
CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE L’EDIFICI MUNICIPAL DEL CASAL D’AVIS
DE RIPOLLET I LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DURANT L’ANY 2014
REUNITS
D’una part el senyor Juan Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet,
actuant en nom i representació de la corporació.
D’una altra part la senyora Francisca Fernández Gallardo, major d’edat, amb el DNI
29.713.628C, qui manifesta que ostenta el càrrec de presidenta del l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Ripollet (AJPR), amb CIF G-59360776, i domicili social al
carrer Calvari, 90, de Ripollet.
Assistits pel secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, senyor Emiliano Mora
Labrada, qui dona fe de l’acte d’acord amb el que preveu la disposició addicional
segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 2
h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i
de comú acord.
EXPOSEN
Primer. Considerant les previsions dels:
1. articles 25, 26, 69 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL);
2. l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, per qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC); quan parlen de participació
ciutadana estableixen que el deure de les corporacions locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa d’interessos generals o
sectorials dels veïns;
3. articles 232 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova e Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROFRJEL);
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4. articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
5. Real decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les
entitats locals.
6. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, i en
especial els articles 93.4) i 137.4).
7. Els Estatuts de l’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE RIPOLLET,
aprovats per Resolució del director general de Dret i Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en data 30/05/2011,
La normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de facilitar la
utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la realització de les
activitats de les entitats ciutadanes.
Segon. Que entre els objectius estatuaris de l’ENTITAT, article 2 dels Estatuts, es
troben el ser un punt de trobada, d’esbarjo i convivència per a persones grans on es
fomenta la dinamització, l’associacionisme, les relacions amb altres persones i on es
porten a terme diferents activitats culturals, de lleure i formatives per a aconseguir la
plena autonomia personal i la integració social augmentant l’autoestima, creativitat i
sentiment d’utilitat.
Tercer. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’ENTITAT existeix l’interès mutu de
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, cultural, d’esbarjo i formatiu
adreçades a la gent gran de Ripollet, en els seus respectius camps d’actuació per tal de
fer més eficaç l’atenció a l’esmentat sector de població.
Quart. Que l’ENTITAT prioritzarà les seves actuacions, adreçades a la consecució dels
seus objectius estatutaris, contingudes a la memòria justificativa.
Cinquè. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’ENTITAT
i l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors
com ara la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i persones mes vulnerables,
la cultura de la pau i la humanitat. A més a més, ambdues parts consideren que aquests
valors esdevenen necessaris per enfortir els drets civils dels ciutadans de Ripollet.
Sisè. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca en aquesta vila de l’ENTITAT des
de la seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un Conveni de
col·laboració com a forma de suport establert a aquesta entitat.
L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la tècnica de la subvenció pretén fomentar
determinats comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, cultural o
humanitari, considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i valora el treball en
l’àmbit social, associatiu i/o comunitari que realitza l’entitat beneficiària de la
subvenció així com la seva voluntat de servei a la comunitat.
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni:
1. L’ús privatiu dels béns, mitjançant concessió administrativa, de l’edifici del Casal
municipal d’Avis, situat al carrer Calvari 90 a l’ENTITAT, d’acord amb les
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condicions i termini explicitats al cos del present conveni. L’Ajuntament de Ripollet,
com a titular del servei i dels espais, es reserva el dret d’autoritzar puntualment,
prèvia comunicació a l’ENTITAT, la realització d’activitats programades pel propi
Ajuntament o altres entitats locals.
2. El foment i la promoció de les activitats que realitza l’ENTITAT com a complement
de les competències i actuacions de l’Ajuntament de Ripollet. A canvi, l’Ajuntament
de Ripollet atorgarà una ajuda de contingut econòmic a l’ENTITAT per a contribuir
al finançament d’aquelles, així com de les estructures i del personal necessari per
dur-les a terme, tant contractat com voluntari.
Segon. El present Conveni es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i del ROAS.
Tercer. La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener al 31 de desembre de
2014. No obstant, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi
justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici dels procediments
de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables.
Quart. L’Ajuntament de Ripollet va preveure, en aquest context, d’acord amb el que
disposa l’art. 22.2 a) de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en
endavant LGS, en els pressupostos generals de l’Ajuntament per a l’exercici 2014,
l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’ENTITAT avantdita, per una
quantitat d’11.866'00,-€, per a la realització de la seva activitat, de la partida
05.233.48000.
D’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost, mitjançant acord de
la Junta de Govern Local de data ______ s’ha acordat concedir a l'Associació de
Jubilats i Pensionistes de Ripollet una subvenció per l’import d’11.866'00, per a
l’exercici 2014, segons es concreta en el present conveni. En el mateix acord es va
aprovar la minuta del present conveni i es va facultar al Sr. alcalde per a la seva
signatura.
Cinquè. Finançament de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció de l’Ajuntament és d’11.866’00,-€, per a l’exercici 2014 que
representa un 98% del cost real de les activitats del projecte presentat que té un
pressupost estimat de 12.090,-€.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions o ens
públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost de
l’activitat subvencionada.
Sisè. Actuació subvencionada i termini de realització.
Es subvenciona les despeses derivades de la seva activitat realitzats en l'exercici 2014.
Setè. Declaració i obligacions del beneficiari.
El beneficiari declara que es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social, i que compleix tots els requisits exigits a l’art. 13
de la LGS per a obtenir la condició de beneficiari.
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Són obligacions del beneficiari:
a) No estar incurs en les prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari de
l’art. 13 de la LGSD, i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament
de Ripollet.
b) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social.
c) Complir amb l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat subvencionada, i
acreditar-ho conforme s’estableix en aquest conveni.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions o ajudes
finalistes que financin les mateixes activitats subvencionades.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de control
financer que puguin realitzar els diferents serveis de l’Ajuntament.
f) Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió, si es donés el cas,
que les activitats compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.
Vuitè. Pagament de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant un pagament trimestral per un
import de 2.966'50,-€, prèvia justificació de les activitats realitzades el trimestre
anterior, per a la qual cosa caldrà aportar la documentació requerida en l’apartat
desè.
Novè. Òrgan Gestor.
Té la condició d’òrgan gestor d’aquesta subvenció el Departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Ripollet. Qualsevol tràmit relacionat amb aquesta subvenció serà
gestionat per l’òrgan esmentat.
Desè. Justificació.
El termini màxim és de tres mesos des de la finalització de l’exercici 2014, es ha dir,
abans del 31 de març de 2015, seguin els procediments establers en les normatives
vigents de subvencions.
La justificació haurà de ser del total del cost real del projecte subvencionat, i s’haurà
de presentar a l’òrgan gestor el compte justificatiu de l’ajuda, que contindrà la següent
documentació:
1. Memòria justificativa signada pel beneficiari o representant legal indicant les
activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats
obtinguts.
2. Relació subscrita pel beneficiari o el seu representant comprensiva de la totalitat de
les despeses i inversions derivades de l’activitat, degudament desglossades i
detallades, s’acompanyarà relació d’originals o còpia compulsada de les factures i
despeses per import igual al cost del projecte o activitat subvencionada, sense que
en cap cas el cost total del projecte pugui ser inferior al de la subvenció.
3. Relació de factures justificatives de despeses de l’activitat subvencionada. Aquestes
factures podran correspondre a la compra de material, lloguer d l’espai i a la
contractació de personal necessari pel desenvolupament del projecte o altres
d’indole similar.
4. Certificació d’acreditació de justificants i rebuts per a la realització del programa.
Aquest certificació serà necessària en cas de que els justificants de la despesa es
refereixin a petites despeses, la justificació de les quals no sigui possible acreditar
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mitjançant factures. S’accepta un marge del 10% de les despeses de la subvenció
atorgada.
5. Declaració signada pel beneficiari o el seu representant relativa a la inexistència
d’altres subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa finalitat o, en el seu
cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat, amb
indicació de l’import i procedència.
6. Si s’escau, un exemplar de tota la documentació impresa i propaganda escrita i
gràfica, generada per l’activitat o declaració jurada de no haver-ne editat cap.
Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert,
aquesta entitat podrà sol·licitar una pròrroga d’aquest. Aquesta sol·licitud haurà de
fer-se per escrit, presentar-se abans que finalitzi el termini obligatori i en la mateixa
hauran d’al·legar-se els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini
previst. A la vista d’aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats, l’Ajuntament
podrà concedir aquesta ampliació.
Onzè. Reintegrament.
Procedirà el reintegrament de la subvenció conforme preveu el Títol II de la LGS.
Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, en tot allò no previst en aquest conveni
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les bases d’execució del
pressupost de l’Ajuntament, i la resta de la legislació de règim local reguladora de
subvencions públiques i del procediment administratiu.
El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure totes les
dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que consten en
l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per tal de fer un ús de les
mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol canal d’informació, d’acord amb el
que preveu la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
Tretzè. L’Ajuntament de Ripollet i l’ENTITAT vetllaran pel bon funcionament dels
projectes, de la utilització dels espais del Casal d’Avis i del seguiment d’aquest
conveni. Per a tal fi constituiran una Comissió de Seguiment integrada:
a) Per par de l’Ajuntament, indistintament, l’alcalde o el regidor/ra en qui aquest
delegui.
b) Per part de l’Ajuntament, la persona que faci de cap de Serveis Socials o persona en
què aquesta delegui.
c) Per part de l’ENTITAT, el president o la persona en qui aquest delegui.
d) A més a més, també podran assistir per donar suport als anteriors els tècnics o
personal de suport que, tant l’Ajuntament com l’ENTITAT considerin necessaris,
amb un màxim de tres per cada part.
Catorzè. El beneficiari de la subvenció podrà subcontractar l’activitat que constitueix
l’objecte de la subvenció en els termines establerts en l’art. 29 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre.”
Quart. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
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aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
14. APROVACIÓ CONVENI AMB EL CENTRE D’ESPLAI GRUP
RECREATIU, EDUCATIU, SOCIAL, CULTURAL I ALTERNATIU (GRESCA),
PER A LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DURANT L’ANY 2014.
Vist el Pressupost municipal per a l’exercici 2014, el qual preveu l’atorgament d’una
subvenció nominativa per a el Centre d'Esplai Grup Recreatiu, Educatiu, Social,
Cultural i Alternatiu (GRESCA), per un import de 30.000'00,-€.
Considerant que d’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost de
l’Ajuntament, per part del Departament de Serveis Socials i valorat el projecte Esplai
Diari, presentat per l’Entitat amb una despesa prevista per a l’exercici 2014 de
91.651,02.-€, s’ha iniciat les actuacions necessàries per a l’atorgament de la subvenció
nominativa esmentada.
Considerant que l’activitat a subvencionar per l’Entitat així com la minuta del conveni a
signar amb aquesta, s’ajusta a les bases d’execució del pressupost així com a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda:
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció al Centre d'Esplai Grup Recreatiu,
Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (GRESCA), amb NIF G61125449, per un import
de 30.000'00,-€, destinada a la realització de la seva activitat d’Esplai Diari de l’exercici
2014, que representa el 32,73% sobre el projecte Esplai Diari.
Segon. Aprovar la despesa de 30.000,-€, que s’imputarà a la partida 05.231.48004, per a
l’exercici 2014.
Tercer. Aprovar el següent Conveni regulador de la subvenció tot facultant a l’alcalde
per a la seva signatura.
“CONVENI DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DURANT L’ANY 2014 ENTRE
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I EL CENTRE D’ESPLAI GRUP RECREATIU,
EDUCATIU, SOCIAL, CULTURAL I ALTERNATIU (GRESCA)
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REUNITS
D’una part el senyor Juan Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet,
actuant en nom i representació de la corporació.
D’una altra part la Sra. Maria de Gracia Mora Ruiz, major d’edat, amb el DNI
46.941.942T, qui manifesta que ostenta el càrrec d’apoderada del Centre d’Esplai
Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (GRESCA), amb CIF G61125449, i domicili social al carrer Ntra. Sra. del Àngels, 15, de Ripollet.
Assistits pel secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, senyor Emiliano Mora
Labrada, qui dona fe de l’acte d’acord amb el que preveu la disposició addicional
segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 2
h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i
de comú acord.
EXPOSEN
Primer. Considerant les previsions dels:
1. articles 25, 26, 69 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL);
2. l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, per qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC); quan parlen de participació
ciutadana estableixen que el deure de les corporacions locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa d’interessos generals o
sectorials dels veïns;
3. articles 232 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova e Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROFRJEL);
4. articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
5. Els Estatuts del CENTRE D’ESPLAI GRUP RECREATIU, EDUCATIU, SOCIAL,
CULTURAL I ALTERNATIU (GRESCA), aprovats per Resolució del director
general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya, en data 29 de setembre de 2005 i modificats amb data 20 de febrer
d’enguany, núm. de registre18444 de la secció 1a del Registre de Barcelona.
La normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de facilitar la
utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la realització de les
activitats de les entitats ciutadanes.
Segon. Que entre els objectius estatuaris de l’ENTITAT, article 3 dels Estatuts, és
l’educació de nens i joves en el temps lliure, la protecció de la infància i de la joventut,
sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells nens i joves que
es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o familiar o qualsevol tipus
de discapacitat o mancança. Així mateix fomentar i facilitar un espai de reforç de
l’àmbit escolar i treballar el temps lliure com un temps de participació, col·laboració i
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desenvolupament de les capacitats personals en el marc dels valors d’una societat
progressista i democràtica.
Tercer. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’ENTITAT existeix l’interès mutu de
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, cultural, d’esbarjo i formatiu
adreçades als infants i joves de Ripollet, en els seus respectius camps d’actuació per tal
de fer més eficaç l’atenció a l’esmentat sector de població.
Quart. Que l’ENTITAT prioritzarà les seves actuacions, adreçades a la consecució dels
seus objectius estatutaris, contingudes a la memòria justificativa.
Cinquè. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’ENTITAT
i l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors
com ara la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i persones mes vulnerables,
per la plena normalització social dels infants i joves. A més a més, ambdues parts
consideren que aquests valors esdevenen necessaris per enfortir els drets civils dels
ciutadans de Ripollet.
Sisè. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca en aquesta vila de l’ENTITAT des
de la seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un Conveni de
col·laboració com a forma de suport establert a aquesta entitat.
L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la tècnica de la subvenció pretén fomentar
determinats comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, cultural o
humanitari, considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i valora el treball en
l’àmbit social, associatiu i/o comunitari que realitza l’entitat beneficiària de la
subvenció així com la seva voluntat de servei a la comunitat.
PACTES
Primer. És objecte del present conveni:
El foment i la promoció de les activitats que realitza l’ENTITAT com a complement de
les competències i actuacions de l’Ajuntament de Ripollet. A canvi, l’Ajuntament de
Ripollet atorgarà una ajuda de contingut econòmic a l’ENTITAT per a contribuir al
finançament d’aquelles, així com de les estructures i del personal necessari per dur-les
a terme, tant contractat com voluntari.
Segon. El present Conveni es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i del ROAS.
Tercer. La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener al 31 de desembre de
2014. No obstant, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi
justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici dels procediments
de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables.
Quart. L’Ajuntament de Ripollet va preveure, en aquest context, d’acord amb el que
disposa l’art. 22.2 a) de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en
endavant LGS, en els pressupostos generals de l’Ajuntament per a l’exercici 2014
l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’ENTITAT avantdita, per una
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quantitat de 30.000'00,-€, per a la realització de la seva activitat d'Esplai Diari de
Ripollet, de la partida 05-231-48004.
D’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost, mitjançant acord de
la Junta de Govern Local de data ______ s’ha acordat concedir a Centre d'Esplai
Grup Recreatiu, Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu (GRESCA) una subvenció per
l’import de 30.000'00,-€, per a l’exercici 2014, segons es concreta en el present
conveni. En el mateix acord es va aprovar la minuta del present conveni i es va facultar
al senyor alcalde per a la seva signatura.
Cinquè. Finançament de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció de l’Ajuntament és de 30.000’00,-€, per a l’exercici 2014 que
representa un 32'73% del cost real de les activitats del projecte presentat que té un
pressupost estimat de 91.651'02,-€.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions o ens
públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost de
l’activitat subvencionada.
Sisè. Actuació subvencionada i termini de realització.
Es subvenciona les despeses derivades de la seva activitat d'esplai diari realitzats en
l'exercici 2014.
Setè. Declaració i obligacions del beneficiari
El beneficiari declara que es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social, i que compleix tots els requisits exigits a l’art. 13
de la LGS per a obtenir la condició de beneficiari.
Són obligacions del beneficiari:
a) No estar incurs en les prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari de
l’art. 13 de la LGSD, i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament
de Ripollet.
b) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social.
c) Complir amb l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat subvencionada, i
acreditar-ho conforme s’estableix en aquest conveni.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions o ajudes
finalistes que financin les mateixes activitats subvencionades.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de control
financer que puguin realitzar els diferents serveis de l’Ajuntament.
f) Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió, si es donés el cas,
que les activitats compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.
Vuitè. Pagament de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant una bestreta del 80% de l’import
acordat. Aquesta bestreta s’abonarà a comptar des de la signatura del present conveni.
La resta de la subvenció es pagarà una vegada justificat el programa d’Esplai Diari,
segons els criteris del punt desè Justificació, del present conveni.
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Novè. Òrgan Gestor.
Té la condició d’òrgan gestor d’aquesta subvenció el Departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Ripollet. Qualsevol tràmit relacionat amb aquesta subvenció serà
gestionat per l’òrgan esmentat.
Desè. Justificació.
El termini màxim és de tres mesos des de la finalització de l’exercici 2014, es ha dir,
abans del 31 de març de 2015, seguin els procediments establers en les normatives
vigents de subvencions.
La justificació haurà de ser del total del cost real del projecte subvencionat, i s’haurà
de presentar a l’òrgan gestor el compte justificatiu de l’ajuda, que contindrà la següent
documentació:
1. Memòria justificativa signada pel beneficiari o representant legal indicant les
activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats
obtinguts.
2. Relació subscrita pel beneficiari o el seu representant comprensiva de la totalitat de
les despeses i inversions derivades de l’activitat, degudament desglossades i
detallades, s’acompanyarà relació d’originals o còpia compulsada de les factures i
despeses per import igual al cost del projecte o activitat subvencionada, sense que
en cap cas el cost total del projecte pugui ser inferior al de la subvenció.
3. Relació de factures justificatives de despeses de l’activitat subvencionada. Aquestes
factures podran correspondre a la compra de material, lloguer d l’espai i a la
contractació de personal necessari pel desenvolupament del projecte o altres
d’indole similar.
4. Certificació d’acreditació de justificants i rebuts per a la realització del programa.
Aquest certificació serà necessària en cas de que els justificants de la despesa es
refereixin a petites despeses, la justificació de les quals no sigui possible acreditar
mitjançant factures. S’accepta un marge del 10% de les despeses de la subvenció
atorgada.
5. Declaració signada pel beneficiari o el seu representant relativa a la inexistència
d’altres subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa finalitat o, en el seu
cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat, amb
indicació de l’import i procedència.
6. Si s’escau, un exemplar de tota la documentació impresa i propaganda escrita i
gràfica, generada per l’activitat o declaració jurada de no haver-ne editat cap.
Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert,
aquesta entitat podrà sol·licitar una pròrroga d’aquest. Aquesta sol·licitud haurà de
fer-se per escrit, presentar-se abans que finalitzi el termini obligatori i en la mateixa
hauran d’al·legar-se els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini
previst. A la vista d’aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats, l’Ajuntament
podrà concedir aquesta ampliació.
Onzè. Reintegrament.
Procedirà el reintegrament de la subvenció conforme preveu el Títol II de la LGS.
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Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, en tot allò no previst en aquest conveni
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les bases d’execució del
pressupost de l’Ajuntament, i la resta de la legislació de règim local reguladora de
subvencions públiques i del procediment administratiu.
El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure totes les
dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que consten en
l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per tal de fer un ús de les
mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol canal d’informació, d’acord amb el
que preveu la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.”
Quart. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
15. APROVACIÓ CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT (APADIR), PER A LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ
DURANT L’ANY 2014.
Vist el Pressupost municipal per a l’exercici 2014, el qual preveu l’atorgament d’una
subvenció nominativa per a l'Associació de Persones amb Discapacitats de Ripollet
(APADIR), per un import de 2.100'00,-€.
Considerant que d’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost de
l’Ajuntament, per part del Departament de Serveis Socials i valorat el projecte, presentat
per l’Associació amb una despesa prevista per a l’exercici 2014 de 2.927,75,-€, s’ha
iniciat les actuacions necessàries per a l’atorgament de la subvenció nominativa
esmentada.
Considerant que l’activitat a subvencionar per l’Associació així com la minuta del
conveni a signar amb l’entitat s’ajusta a les bases d’execució del pressupost així com a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda:
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Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció a l'Associació de Persones amb
Discapacitats de Ripollet, amb NIF G65488736, per un import de 2.100'00,- €,
destinada a la realització de la seva activitat de l’exercici 2014, que representa el
71'73% sobre el projecte.
Segon. Aprovar la despesa de 2.100'00,-€, que s’imputarà a la partida 05.2313.48008,
per a l’exercici 2014.
Tercer. Aprovar el següent Conveni regulador de la subvenció tot facultant a l’alcalde
per a la seva signatura.
“CONVENI DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DURANT L’ANY 2014 ENTRE
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I L’ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB
DISCAPACITATS DE RIPOLLET APADIR
REUNITS
D’una part el senyor Juan Parralejo Aragoneses, alcalde de l’Ajuntament de Ripollet,
actuant en nom i representació de la corporació.
D’una altra part el Sr. Alvaro Armando Deiros Cores, major d’edat, amb el DNI
46.646.965K, qui manifesta que ostenta el càrrec de president de l’Associació de
Persones amb Discapacitats de Ripollet (APADIR), amb CIF G-65488736, i domicili
social al carrer Maragall, 7, de Ripollet.
Assistits pel secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, senyor Emiliano Mora
Labrada, qui dona fe de l’acte d’acord amb el que preveu la disposició addicional
segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 2
h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i
de comú acord.
EXPOSEN
Primer. Considerant les previsions dels:
1. articles 25, 26, 69 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL);
2. l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, per qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC); quan parlen de participació
ciutadana estableixen que el deure de les Corporacions Locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa d’interessos generals o
sectorials dels veïns;
3. articles 232 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova e Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROFRJEL);
4. articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
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5. Els Estatuts de l’ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS DE
RIPOLLET (APADIR), aprovats per Resolució del director general de Dret i
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
núm. de registre 44586 en data 28/03/2011.
La normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de facilitar la
utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la realització de les
activitats de les entitats ciutadanes.
Segon. Que entre els objectius estatuaris de l’ENTITAT, article 3 dels Estatuts, es
afavorir l’autonomia personal, integració i inclusió de les persones en situació de
dependència derivada de la seu discapacitat i lligades a la falta d’autonomia física,
psíquica, intel·lectual o sensorial. Així mateix fomentar la unió i la participació
d’aquestes persones i les seves famílies i amics.
Tercer. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i l’ENTITAT existeix l’interès mutu de
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, cultural, d’esbarjo i formatiu
adreçades a les persones discapacitades de Ripollet, en els seus respectius camps
d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a l’esmentat sector de població.
Quart. Que l’ENTITAT prioritzarà les seves actuacions, adreçades a la consecució dels
seus objectius estatutaris, contingudes a la memòria justificativa.
Cinquè. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de l’ENTITAT
i l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet, valors
com ara la solidaritat, el civisme, l’atenció als col·lectius i persones mes vulnerables,
per la plena normalització social de les persones amb discapacitats i/o dependència. A
més a més, ambdues parts consideren que aquests valors esdevenen necessaris per
enfortir els drets civils dels ciutadans de Ripollet.
Sisè. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca en aquesta vila de l’ENTITAT des
de la seva creació i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un Conveni de
col·laboració com a forma de suport establert a aquesta entitat.
L’Ajuntament de Ripollet, mitjançant la tècnica de la subvenció pretén fomentar
determinats comportaments dels particulars, ja siguin en l’àmbit social, cultural o
humanitari, considerats d’interès general. L’Ajuntament reconeix i valora el treball en
l’àmbit social, associatiu i/o comunitari que realitza l’entitat beneficiària de la
subvenció així com la seva voluntat de servei a la comunitat.
PACTES
Primer. És objecte del present conveni:
El foment i la promoció de les activitats que realitza l’ENTITAT com a complement de
les competències i actuacions de l’Ajuntament de Ripollet. A canvi, l’Ajuntament de
Ripollet atorgarà una ajuda de contingut econòmic a l’ENTITAT per a contribuir al
finançament d’aquelles, així com de les estructures i del personal necessari per dur-les
a terme, tant contractat com voluntari.
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Segon. El present Conveni es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i del ROAS.
Tercer. La vigència temporal d’aquest conveni és de l’1 de gener al 31 de desembre de
2014. No obstant, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi
justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici dels procediments
de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables.
Quart. L’Ajuntament de Ripollet va preveure, en aquest context, d’acord amb el que
disposa l’art. 22.2 a) de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en
endavant LGS, en els pressupostos generals de l’Ajuntament per a l’exercici 2014
l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’ENTITAT avantdita, per una
quantitat de 2.100'00,-€, per a la realització de la seva activitat de l'exercici 2014, de la
partida 05.2313.48008.
D’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost, mitjançant acord de
la Junta de Govern Local de data ______ s’ha acordat concedir a l'Associació de
Persones amb Discapacitats de Ripollet (APADIR) una subvenció per l’import de
2.100'00,-€, per a l’exercici 2014, segons es concreta en el present conveni. En el
mateix acord es va aprovar la minuta del present conveni i es va facultar al Sr. alcalde
per a la seva signatura.
Cinquè. Finançament de l’activitat subvencionada.
L’import de la subvenció de l’Ajuntament és de 2.100'00’00,-€, per a l’exercici 2014
que representa un 71'73% del cost real de les activitats del projecte presentat que té un
pressupost estimat de 2.927,75€.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d’altres administracions o ens
públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts podrà superar el cost de
l’activitat subvencionada.
Sisè. Actuació subvencionada i termini de realització.
Es subvenciona les despeses derivades de la seva activitat realitzats en l'exercici 2014.
Setè. Declaració i obligacions del beneficiari.
El beneficiari declara que es troba al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social, i que compleix tots els requisits exigits a l’art. 13
de la LGS per a obtenir la condició de beneficiari.
Són obligacions del beneficiari:
a) No estar incurs en les prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari de
l’art. 13 de la LGSD, i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament
de Ripollet.
b) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social.
c) Complir amb l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat subvencionada, i
acreditar-ho conforme s’estableix en aquest conveni.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció d’altres subvencions o ajudes
finalistes que financin les mateixes activitats subvencionades.

23

Acta Junta Govern Local núm. 19/2014, de 26 de maig

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de control
financer que puguin realitzar els diferents serveis de l’Ajuntament.
f) Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió, si es donés el cas,
que les activitats compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripollet.
Vuitè. Pagament de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant un pagament per un import de
2.100'00,-€.
Novè. Òrgan Gestor.
Té la condició d’òrgan gestor d’aquesta subvenció el Departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Ripollet. Qualsevol tràmit relacionat amb aquesta subvenció serà
gestionat per l’òrgan esmentat.
Desè. Justificació.
El termini màxim és de tres mesos des de la finalització de l’exercici 2014, es ha dir,
abans del 31 de març de 2015, seguin els procediments establers en les normatives
vigents de subvencions.
La justificació haurà de ser del total del cost real del projecte subvencionat, i s’haurà
de presentar a l’òrgan gestor el compte justificatiu de l’ajuda, que contindrà la següent
documentació:
1. Memòria justificativa signada pel beneficiari o representant legal indicant les
activitats realitzades, el compliment de les condicions imposades i els resultats
obtinguts.
2. Relació subscrita pel beneficiari o el seu representant comprensiva de la totalitat de
les despeses i inversions derivades de l’activitat, degudament desglossades i
detallades, s’acompanyarà relació d’originals o còpia compulsada de les factures i
despeses per import igual al cost del projecte o activitat subvencionada, sense que
en cap cas el cost total del projecte pugui ser inferior al de la subvenció.
3. Relació de factures justificatives de despeses de l’activitat subvencionada. Aquestes
factures podran correspondre a la compra de material, lloguer de l’espai i a la
contractació de personal necessari pel desenvolupament del projecte o altres
d’indole similar.
4. Certificació d’acreditació de justificants i rebuts per a la realització del programa.
Aquest certificació serà necessària en cas de que els justificants de la despesa es
refereixin a petites despeses, la justificació de les quals no sigui possible acreditar
mitjançant factures. S’accepta un marge del 10% de les despeses de la subvenció
atorgada.
5. Declaració signada pel beneficiari o el seu representant relativa a la inexistència
d’altres subvencions o ajudes que hagi obtingut per la mateixa finalitat o, en el seu
cas, indicació expressa dels ingressos o ajudes que hagin finançat l’activitat, amb
indicació de l’import i procedència.
6. Si s’escau, un exemplar de tota la documentació impresa i propaganda escrita i
gràfica, generada per l’activitat o declaració jurada de no haver-ne editat cap.
Si per motius excepcionals no pot presentar la justificació dins del termini establert,
aquesta entitat podrà sol·licitar una pròrroga d’aquest. Aquesta sol·licitud haurà de
fer-se per escrit, presentar-se abans que finalitzi el termini obligatori i en la mateixa
hauran d’al·legar-se els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini
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previst. A la vista d’aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats, l’Ajuntament
podrà concedir aquesta ampliació.
Onzè. Reintegrament.
Procedirà el reintegrament de la subvenció conforme preveu el Títol II de la LGS.
Dotzè. Naturalesa del conveni i legislació aplicable.
Aquest conveni té naturalesa administrativa, en tot allò no previst en aquest conveni
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu
Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les Bases d’execució del
Pressupost de l’Ajuntament, i la resta de la legislació de règim local reguladora de
subvencions públiques i del procediment administratiu.
El beneficiari autoritza expressament a l’Ajuntament perquè pugui incloure totes les
dades de caràcter personal recollides en el present conveni i/o que consten en
l’expedient, per tal d’incorporar-les en un fitxer automatitzat per tal de fer un ús de les
mateixes i, si escau, difondre-les emprant qualsevol canal d’informació, d’acord amb el
que preveu la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.”
Quart. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
16. APROVACIÓ CONVENI AMB L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU
ROJA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS, RIPOLLET I MONTCADA I
REIXAC, PER A LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DURANT L’ANY 2014.
Vist el Pressupost municipal per a l’exercici 2014, el qual preveu l’atorgament d’una
subvenció nominativa per a Creu Roja (Assemblea Comarcal de Cerdanyola-RipolletMontcada), per un import de 7.522'00,-€.
Considerant que d’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost de
l’Ajuntament, per part del Departament de Serveis Socials i valorat el projecte de
Voluntariat, presentat per l’Associació amb una despesa prevista per a l’exercici 2014
de 9.600,00.-€, s’ha iniciat les actuacions necessàries per a l’atorgament de la subvenció
nominativa esmentada.
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Considerant que l’activitat a subvencionar per l’Associació així com la minuta del
conveni a signar amb l’entitat s’ajusta a les Bases d’execució del Pressupost així com a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la regidora
delegada, prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda:
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció a l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja
de Cerdanyola-Ripollet-Motcada, amb NIF Q-2866001G, per un import de 7.522'00,-€ ,
destinada a la realització de la seva activitat de l’exercici 2014, que representa el 78'35
% sobre el projecte de Voluntariat.
Segon. Aprovar la despesa de 7.522'00,-€, que s’imputarà a la partida 05.2313.48001
per a l’exercici 2014.
Tercer. Aprovar el següent Conveni regulador de la subvenció tot facultant a l’alcalde
per a la seva signatura.
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU
ROJA A CERDANYOLA- RIPOLLET- MONTCADA I L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
PER A LA PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT DURANT L’ANY 2014.
REUNITS
D’una part, Juan Parralejo Aragoneses, en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament
de Ripollet, actuant en nom i representació de la corporació.
De l’altra part el senyor Francesc Roset de la Iglesia, major d’edat, amb DNI núm.
38997669-L, qui manifesta que ostenta el càrrec de President de l’Assemblea Comarcal
de la Creu Roja a Cerdanyola-Ripollet-Montcada amb CIF Q-2866001-G i domicili
social a l’avinguda Creu Roja núm. 25-29, 08290 Cerdanyola del Vallès, en virtut de
les atribucions que li son conferides per l’article 17.3 dels vigents Estatuts de la Creu
Roja Espanyola i, amb nomenament del passat 3 de setembre de 2007, com a president
del Comitè Comarcal de la Creu Roja a Cerdanyola-Ripollet-Montcada que exhibeix i
que manifesta segueix vigent en l’actualitat, en endavant l’ENTITAT.
Assistits pel secretari accidental de l’Ajuntament de Ripollet, senyor Emiliano Mora
Labrada, qui dona fe de l’acte d’acord amb el que preveu la disposició addicional
segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i l’art. 2.h
del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional
.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i
de comú acord.
EXPOSEN
Primer. Considerant les previsions dels:
1. articles 25, 26, 69 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL);
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2. l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, per qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC); quan parlen de participació
ciutadana estableixen que el deure de les corporacions locals és afavorir el
desenvolupament de les associacions per a la defensa d’interessos generals o
sectorials dels veïns;
3. articles 232 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova e Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROFRJEL);
4. articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
A més a més, la normativa esmentada assenyala que les corporacions locals hauran de
facilitar la utilització de mitjans públics i l’accés a ajudes econòmiques per a la
realització de les activitats de les entitats ciutadanes.
Segon. Que entre els fins estatuaris de la Creu Roja figura la promoció i la
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials (amb
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració
social), la prevenció i la reparació de danys originats per sinistres i, en general,
l’exercici de tota funció social i humanitària compatible amb l’esperit de la institució,
sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat,
Unitat i Universalitat.
A més a més, el Reial decret 415/1996, d’1 de març (i la seva posterior modificació en
el Reial decret 2219/1996, d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes
d’ordenació de la Creu Roja), i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 que publica els
Estatuts d’aquesta associació, estableixen que la Creu Roja és una entitat idònia per a
contribuir al desenvolupament de la política social de les corporacions locals.
Tercer. Que entre l’Ajuntament de Ripollet i la Creu Roja existeix l’interès mutu de
coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, en els seus respectius camps
d’actuació per tal de fer més eficaç l’atenció a diferents sectors de la població.
Quart. Que la Creu Roja prioritzarà les serves actuacions d’acord als eixos estratègics
establerts en la VII Assemblea General de la Creu Roja Espanyola pel període 20112015, i que són, en resum els següents:
1. Promoure la Inclusió Social, la no violència i la Pau,
2. Possibilitar una vida sana i segura.
3. Salvar vides recolzar la recuperació després de les crisis i els desastres
4. Construir una Creu Roja forta per respondre a les necessitats de les persones i
col·lectius vulnerables.
5. Promoure la Diplomàcia Humanitària per prevenir i reduir la vulnerabilitat.
6. Funcionar amb eficàcia i eficiència per atendre el nostre compromís humanitari.
També són objectius de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja:
1. Millorar la capacitat de resposta de la xarxa local de la institució a través de la
planificació d’accions concordants amb les polítiques de Creu Roja, la seva
normativa i la seva estructura orgànica, i adreçada a respondre a les necessitats de
persones i col·lectius vulnerables, amb eficàcia, eficiència i qualitat.
2. Sensibilitzar a la societat sobre els principis i valors de la Creu Roja per transmetre
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el compromís institucional amb les persones més vulnerables.
3. Contribuir a la inclusió social de les persones més desfavorides, treballant amb una
visió integral les diferents dimensions del fenomen de l’exclusió.
4. Facilitar la participació ciutadana en la transformació social a través de la Creu
Roja i del seu voluntariat actiu, que s’ha de caracteritzar per la seva capacitat,
compromís i participació.
Cinquè. Que són d’interès comú i de gran importància els valors que des de la Creu
Roja i l’Ajuntament es pretenen potenciar i difondre entre la ciutadania de Ripollet,
com ara la solidaritat, el civisme, els drets humans, l’atenció als col·lectius i persones
mes vulnerables, la cultura de la pau i la humanitat. A més a més, ambdues parts
consideren que aquests valors esdevenen necessaris per enfortir els drets civils dels
ciutadans de Ripollet.
Sisè. Que l’Ajuntament de Ripollet reconeix la tasca en aquesta vila de l’Assemblea
Comarcal de la Creu Roja a Cerdanyola-Ripollet-Montcada al llarg dels darrers 90
anys i considera que aquesta s’ha de recolzar per mitjà d’un Conveni de col·laboració
com a forma de suport establer a aquesta entitat.
PACTES
Primer. És objecte del present conveni:
El foment i la promoció de les activitats que realitza la Creu Roja com a complement de
les competències i actuacions de l’Ajuntament de Ripollet. A canvi, l’Ajuntament de
Ripollet atorgarà una ajuda de contingut econòmic a la Creu Roja per contribuir al
finançament d’aquelles, així com de les estructures i del personal necessari per dur-les
a terme, tant contractat com voluntari.
La Creu Roja es compromet a organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i
activitats:
A Voluntariat.
• Promoure i potenciar el voluntariat a la població de Ripollet mitjançant el servei
d’informació i captació (SIC).
• Realitzar una campanya publicitària per a la captació de voluntaris i voluntàries i
fer el seu enquadrament com a voluntaris/àries de la Creu Roja.
• Capacitat el voluntariat en els diferents àmbits perquè pugui desenvolupar
correctament les tasques i projectes acordats.
B Participació.
• Participar amb personal tècnic i voluntari en els Consells Municipals que
l’Ajuntament té en funcionament, en la mesura de les seves possibilitats.
C Gent Gran.
• Col·laborar amb l’Ajuntament en l’organització i el disseny de projectes i activitats
dirigits a la gent gran de Ripollet, basats en la participació de voluntariat entre
aquest sector social, sense perjudici de què l’entitat puguin percebre de
l’Ajuntament altres ingressos en aquest àmbit, bé per subvencions complementaries,
bé per la contractació de servis.
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•
•
•
•

En el cas de què l’Ajuntament de Ripollet organitzi alguna activitat multitudinària
d’oci i temps lliure adreçada a la gent gran, col·laborar activament en la seva
organització i desenvolupament.
Col·laborar en les activitats d’oci organitzades en el Centre de Dia de Can Vargas.
Realitzar un taller de lectoescriptura adreçat a la gent gran.
Programar periòdicament activitats lúdiques i culturals adreçades específicament a
la gent gran.

D Població General de Ripollet.
• Realitzar Serveis d’Atenció Individualitzada, amb un màxim de 20 a l’any, sempre
amb petició prèvia de l’Ajuntament.
• Potenciar al territori activitats de sensibilització dels drets dels discapacitats i
promoure la millora de la qualitat de vida d’aquest sector social, sense perjudici de
què es puguin demanar a l’ajuntament altres subvencions complementaries en
aquest àmbit.
• Prosseguir amb les accions de detecció de les barreres arquitectòniques que encara
existeixen a Ripollet.
E Infància.
• Continuar amb el projecte de suport escolar mitjançant tallers d’estudi assistit en
dos punts diferents de la ciutat, oferint aquest recurs als nens i nenes amb dificultats
en l’àmbit escolar.
F Campanyes.
• Fer difusió de les campanyes de sensibilització dirigides a ajudar a les persones més
vulnerables de la població.
• Promoure la participació dels voluntaris/àries de la Creu Roja en campanyes
específiques de conscienciació sobre problemàtiques de caràcter social (com, per
exemple, la prevenció de la SIDA, la prevenció de la violència de gènere, o altres
similars).
• Difondre i oferir a l’Ajuntament campanyes d’interès social dissenyades des d’altres
àmbits de la Creu Roja (com, per exemple, la campanya de recollida de mòbils, la de
promoció d’acolliments familiars, la d’informació per prevenir les conseqüències de
les onades de calor i d’altres similars).
Segon. El present Conveni es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i del ROAS.
Tercer. La vigència temporal d’aquest Conveni és de l’1 de gener al 31 de desembre de
2014. No obstant, el present conveni desplegarà els seus efectes fins que s’hagi
justificat el finançament de l’activitat subvencionada, sens perjudici dels procediments
de reintegrament i dels procediments sancionadors aplicables.
Quart. L’Ajuntament de Ripollet va preveure, en aquest context, d’acord amb el que
disposa l’art. 22.2.a) de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en
endavant LGS, en els pressupostos generals de l’Ajuntament per a l’exercici 2014
l’atorgament d’una subvenció nominativa a favor de l’ENTITAT avantdita, per una
quantitat de 7.522’00,-€, de la partida 05-2313-48001.
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D’acord amb el que preveuen les Bases d’execució del Pressupost, mitjançant acord de
la Junta de Govern Local de ____________ d’enguany s’ha acordat concedir a la
l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Cerdanyola-Ripollet-Montcada una subvenció
per l’import de 7.522’00,-€, per a l’exercici 2014, segons es concreta en el present
conveni.
En el mateix acord es va aprovar la minuta del present conveni i es va facultar al Sr.
alcalde per a la seva signatura.
Cinquè. Finançament de l’activitat.
L’import de la subvenció de l’Ajuntament és de 7.522’00,-€, per a l’exercici 2014 que
representa un 78’35% del cost real de les activitats del projecte presentat de la
promoció del voluntariat, que té un pressupost estimat de 9.600,00,-€.
Aquesta subvenció és compatible amb l’atorgament d’altres subvencions de
l’ajuntament de Ripollet per a projectes concrets que no estiguin inclosos en les
actuacions esmentades en el Pacte primer d’aquest conveni.
La subvenció que s’atorgui és compatible amb subvencions d’altres administracions
públiques, d’altres ens públics o privats o de particulars, nacionals o internacions
sempre i quan l’import total rebut pel beneficiari no superi el cost de les activitats per a
les quals l’Ajuntament de Ripollet ha atorgat la subvenció.
L’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció que
modifiquin o impedeixin aconseguir els objectius del projecte subvencionat, o quan el
cos real del projecte subvencionat, després de la seva realització, sigui inferior al 50%
del cost inicialment pressupostat, i en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres
subvencions que no estiguin permeses en les normes reguladores, podrà donar lloc a la
modificació de la resolució de la concessió
Sisè. El pagament de la subvenció es farà a favor de l’Assemblea Comarcal de la Creu
Roja a Cerdanyola-Ripollet-Montcada i es considerarà acceptada sense cap reserva
sempre que una vegada notificada la mateixa passi el termini de 10 dies sense manifest
exprés contrari.
Setè. Per la justificació econòmica i l’avaluació de la consecució dels objectius
previstos en el present conveni es seguiran els procediments establerts en les
normatives vigents de subvencions.
En tot cas les despeses considerades subvencionables podran ser les següents:
1. Despeses produïdes pels professionals i voluntaris/àries que realitzin, coordinin o
donin suport a les activitats previstes en el Pacte Cinquè d’aquest Conveni.
2. Despeses necessàries per a la preparació, execució, difusió o avaluació de les
activitats previstes en el Pacte Cinquè d’aquest Conveni.
La Creu Roja haurà de justificar la subvenció atorgada per la totalitat del cos real del
projecte subvencionat, i a aquest efecte haurà de presentar instància i adjuntar la
documentació següent:
1. Memòria de l’activitat realitzada
2. Balanç d’ingressos i despeses de l’activitat. Quan l’activitat hagi estat finançada a
més de la subvenció de l’Ajuntament de Ripollet, amb fons propis i altres
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subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació l’import, la
procedència i l’aplicació dels fons a les activitats subvencionades.
3. Relació de factures justificatives de despeses de l’activitat subvencionada. Aquestes
factures podran correspondre a la compra de material, al lloguer de l’espai, a la
contractació de personal necessari pel desenvolupament del projecte o altres
d’indole similar.
4. Certificació d’acreditació de justificants i rebuts per a la realització del programa.
Aquesta certificació serà necessària en cas que els justificants de la despesa es
refereixin a petites despeses, la justificació de les quals no sigui possible acreditar
mitjançant factures.
5. En el seu cas, declaració jurada de les altres subvencions, ajudes o aportacions
públiques que hagi sol·licitud o rebut l’assemblea comarcal de la Creu Roja a
Cerdanyola- Ripollet- Montcada, per a la mateixa activitat objecte d’aquest conveni,
amb indicació de qui les ha concedit i l’import.
6. Si s’escau, un exemplar de tota la documentació impresa i propaganda escrita i
gràfica, generada per l’activitat o declaració jurada de no haver-ne editat cap.
7. Certificació de la realització del programa.
S’accepta un marge del 10% per despeses de gestió o de difícil justificació, sempre i
quan aixó no signifiqui la justificació de una quantitat inferior a la subvenció rebuda.
La justificació s’haurà de presentar en el termini de 3 mesos des de la data de
finalització de l’activitat subvencionada, es a dir, abans del 31 de març de 2015.
Si per motius excepcionals la Creu Roja no pot presentar la justificació dins del termini
establert, aquesta entitat podrà sol·licitar una pròrroga d’aquest. Aquesta sol·licitud
haurà de fer-se per escrit, presentar-se abans que finalitzi el termini obligatori i en la
mateixa hauran d’al·legar-se els motius que impedeixen presentar la justificació dins
del temini previst. A la vista d’aquesta sol·licitud, i en funció dels motius al·legats,
l’Ajuntament podrà concedir aquesta ampliació.
La manca de justificació suficient de la subvenció en el termini establert donarà lloc a
la seva revisió o revocació, que podrà ser total o parcial, sense perjudici de la
responsabilitat en que hagi pogut incórrer el beneficiari en el cas de falsedat.
La Creu Roja accepta l’obligació de reintegrament total o parcial de la quantitat
subvencionada en el supòsit d’incompliment dels requisits i obligacions establertes per
a la concessió de la subvenció i, en tot cas, en els supòsits previstos a la Llei 38/2003
de 17 de novembre i al ROAS aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vuitè. La Creu Roja es compromet a tenir els llibres i registraments comptables adients
i específics per a la seva activitat a fi de facilitar l’adequada justificació de la
subvenció i la comprovació del compliment de les condicions establertes en el present
Conveni.
Novè. La Creu Roja es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Ripollet l’obtenció
d’altres subvencions o ajuts públics que s’hagin concedit per a la mateixa finalitat del
present conveni.
Desè. La Creu Roja accepta l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de comprovació
i control que proposi l’Ajuntament de Ripollet
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Onzè. L’Ajuntament de Ripollet i la Creu Roja vetllaran pel bon funcionament dels
projectes i el seguiment d’aquest conveni. Per a tal fi constituiran una Comissió de
Seguiment integrada:
a) Per part de l’Ajuntament, indistintament, l’alcalde o el regidor/a en qui aquest
delegui.
b) Per part de l’Ajuntament, la persona que faci de cap del Departament de Serveis
Socials o persona en què aquesta delegui.
c) Per part de la Creu Roja, el president delegat de l’Assemblea Local de la Creu Roja
a Cerdanyola-Ripollet-Montcada, o la persona en qui aquest delegui.
d) Per part de la Creu Roja, el director tècnic de l’Assemblea Local de la Creu Roja o
persona en qui aquest delegui.
e) A més a més, també podran assistir per donar suport als anteriors els tècnics o
personal de suport que, tant l’Ajuntament com la Creu Roja considerin necessaris,
amb un màxim de tres per cada part.”
Quart. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
17. APROVACIÓ RELACIÓ AJUTS ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS LA
RODETA DEL MOLÍ I LA VEREMA, MESOS D’ABRIL I MAIG 2014.
Vist l’informe proposta emès per la cap de Serveis Socials, amb el vistiplau de la
regidora delegada, prèviament informades pel Departament d’Intervenció, s’acorda:
Primer. Aprovar la relació adjunta dels ajuts individualitzats de l’escoles bressols
municipals “La Rodeta del Molí” i “La Verema” del curs 2013/14 del mes d’abril i maig
d’enguany, per un import total de 3.956,72€.
Núm.
10905
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10892

Exp.
2011/182
2011/015
2006/007
2011/113
2013/402
2013/419
2013/419
2011/250
2009/458
2011/008
2012/327
2011/182

Cognom1
Arraez
Sánchez
Talla
John
Mesa
Ozaez
Ozaez
Mendoza
Reina
Ortega
Giménez
Arraez

Cognom2
Carrión
Hernández
Macougoum
Martínez
Puerto
Puerto
Pérez
Sánchez
Agrelo
Tello
Carrión

Nom
Montserrat
Marta D.
Sara
Linda
Raquel
Laura
Laura
Clemente
María M.
David
Jessica
Montserrat

Import
83,30
208,25
187,42
187,42
124,95
124,95
124,95
166,60
166,60
187,42
83,30
83,30

Endossatari
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
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10904
10917
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10903

2011/015
2011/015
2011/015
2006/007
2011/113
2013/402
2013/419
2013/419
2011/250
2009/458
2011/008
2012/327
2013/323
2013/323

Sánchez
Sánchez
Sánchez
Talla
John
Mesa
Ozaez
Ozaez
Mendoza
Reina
Ortega
Giménez
Casado
Casado

Hernández
Hernández
Hernández
Macougoum
Martínez
Puerto
Puerto
Pérez
Sánchez
Agrelo
Tello
Carrero
Carrero

Marta D.
Marta D.
Marta D.
Sara
Linda
Raquel
Laura
Laura
Clemente
María M.
David
Jessica
Cristina
Cristina

208,25
208,25
208,25
187,42
187,42
124,95
124,95
124,95
166,60
166,60
187,42
83,30
124,95
124,95
3.956,72

Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL
Serveis per a la Infància Créixer Junts SL

Segon. Imputar la despesa a l’aplicació pressupostaria 05.231.48000 Assistència social
llar d’infants exercici 2014.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
18. BAIXA USUARIS LOCALS D’ASSAIG MUNICIPALS.
18.1. Exp. X-14-1460. El passat dia 5 de maig de 2014, el senyor Marc Padró Dulcet, va
presentar sol·licitud per donar-se de baixa com a usuari dels locals d’assaig municipals
mitjançant instància al registre general de l’Ajuntament de Ripollet. A la mateixa
sol·licitud el senyor Marc Padró Dulcet sol·licitava també la devolució de dos rebuts
anteriors. Finalment, no s’ha fet entrega de la tarja d’entrada dels locals d’assaig.
Que a l’article 4 del reglament d’organització i funcionament dels locals d’assaig de
l’Ajuntament de Ripollet, s’especifica que “Baixa als locals d’assaig: la baixa dels
locals s’ha de comunicar per escrit, via instància a l’Ajuntament de Ripollet. La baixa
serà efectiva al mes següent de la data de registre de la sol·licitud i un cop sigui
aprovada per la Junta de Govern Local. No es tornarà cap mensualitat d’un trimestre ja
pagat, sent definitiva la baixa a partir del següent trimestre. Es recomana que es sol·liciti
la baixa el mes anterior al pagament del nou trimestre”.
Vist l’informe emès pel cap de Joventut, amb el vistiplau del regidor delegat,
prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda
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Primer. Desestimar la sol·licitud de devolució de dos rebuts anteriors a la sol·licitud de
baixa dels locals d’assaig municipals del senyor Marc Padró Dulcet, tal i com especifica
l’article 4 del Reglament d’organització i funcionament dels locals d’assaig municipals.
Segon. Donar de baixa com a usuari dels locals d’assaig municipals al senyor Marc
Padró Dulcet, a efectes des de data 1 de juny de 2014.
Tercer. Execució de la fiança de la tarja d’accés al local d’assaig al senyor Marc Padró
Dulcet, per no haver tornat la tarja, aquest import restarà ingressat al concepte 39901.
Quart. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
18.2. Exp. X-14-1590. El passat dia 8 de maig, el senyor Eric Matas Moreno, va
presentar sol·licitud per donar-se de baixa com a usuari dels locals d’assaig municipals
mitjançant instància al registre general de l’Ajuntament de Ripollet. Amb la sol·licitud,
s’ha fet entrega de la tarja d’entrada dels locals d’assaig.
Vist l’informe emès pel cap de Joventut, amb el vistiplau del regidor delegat,
prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda
Primer. Donar de baixa com a usuari dels locals d’assaig municipals al senyor Eric
Matas Moreno, a efectes des de data 1 de juny de 2014 tal i com especifica l’article 4
del Reglament d’organització i funcionament dels locals d’assaig municipals.
Segon. Devolució de la fiança al senyor Eric Matas Moreno, per un import de 6,00€.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
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Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
19. BAIXA USUÀRIA SERVEI KFTÍ.
Vist que la senyora Mónica Rodríguez Morcillo, ha comunicat a la Regidoria de
Joventut i Ciutadania mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2014004531 la
seva voluntat de donar-se de baixa del programa “Kftí. Activitats per a joves” que
organitza la regidoria de Joventut i Ciutadania al Kftí de Casal de Joves.
Vist l’informe emès pel cap de Joventut, amb el vistiplau del regidor delegat,
prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda
Primer. Donar de baixa del programa “Kftí. Activitats per a Joves” que realitza la
Regidoria de Joventut i Ciutadania al fill de la senyora Mónica Rodríguez Morcillo. La
present baixa produirà efecte a partir del dia 1 de maig de 2014.
Segon. Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord, en aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona.
Amb independència de tot això, també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats, en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix us informo que, la interposició de recursos, no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
20. ALTA INSCRITS/ES KFTÍ CASAL DE JOVES.
La Regidoria de Joventut i Ciutadania realitza en el programa “Kftí” al Casal de Joves
adreçat als joves de 12 a 17 anys. El programa “Kftí” és un espai de referència pels
joves adolescents, essent entès com un recurs, un servei públic per promoure processos
de socialització positiva i activa.
La durada de l’activitat és des del dia 16 de setembre de 2013 i fins al dia 20 de juny de
2014.
Un cop finalitzat el termini d’inscripcions pel programa “Kftí” que organitza la
Regidoria de Joventut i Ciutadania, es disposa del llistat definitius de nens i nenes
inscrits.
Vist l’informe emès pel cap de Joventut, amb el vistiplau del regidor delegat,
prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda
Únic. Donar d’alta a tots els efectes a la relació de tutors de joves inscrits al programa
“Kftí” al Casal de Joves segons la relació dels inscrits que comença amb la senyora
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MªLuïsa Vilagrasa Marcos i acaba per la senyora Halima Khaldi Ep Fathi. Les
liquidacions es practicaran la primera quinzena de cada mes mitjançant domiciliació
bancària, i segons el preu públic estipulat, des del dia 1 de maig de 2014 i fins al 21 de
juny de 2014.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
21. ALTES INSCRITS/ES TALLERS INFORMÀTICA TELECENTRE ESPAI
DIGITAL, MAIG 2014.
La regidoria de Joventut i Ciutadania organitza una programació de tallers i cursets
d’informàtica pels mesos de maig, juny i juliol de 2014.
Aquesta programació pretén donar resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria
d’informàtica, disminuir la fractura digital de la ciutadania i millorar la formació
personal en noves tecnologies.
Per aquest motiu, la Regidoria de Joventut i Ciutadania disposa d’un dinamitzador
informàtic contractat des del Patronat Municipal d’Ocupació mitjançant un Pla Disset,
en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Així mateix, la Regidoria de Joventut i Ciutadania disposarà d’un aula anomenada
“Espai Digital” a les dependències del Centre Cultural de Ripollet i que vol recollir i
continuar amb la tasca feta des del Telecentre de Can Mas.
Durant el mes de maig de 2014 s’està realitzant un taller d’Informàtica d’un mes de
durada. El preu públic per la realització d’un curs d’un mes al Telecentre és de 25,00€.
Un cop finalitzat el termini d’inscripcions pel curs d’informàtica, els responsables de la
dinamització del Telecentre han fet arribar la llista d’inscrits/es a la regidoria de
Joventut i Ciutadania.
Vist l’informe emès pel cap de Joventut, amb el vistiplau del regidor delegat,
prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda
Únic. Donar d’alta a tots els efectes a la relació d’inscrits/es al cursos d’informàtica
organitzats pel Telecentre “Espai Digital” al mes de maig de 2014 segons la relació
d’inscrits/es que consta a l’expedient, que comença amb la senyora Dolores Guerrero
Sánchez i acaba amb la senyora Agustina Garrido Gómez. Es practicarà una única
liquidació mitjançant domiciliació bancària, i segons el preu públic estipulat de 25,00 €
per inscrit/a, des del dia 1 i fins al dia 31 de maig de 2014.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
22. SOL·LICITUD RECURSOS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2014,
ACTIVITATS JOVENTUT I CIUTADANIA.
Que la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la demarcació un seguit de
recursos i materials per al desenvolupament d’activitats a l’aire lliure.
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Que el propers dies 13 i 14 de juny es desenvoluparan un seguit d’actes a les
dependències del Parc Massot amb motiu de la celebració del 20è aniversari del Centre
d’Esplai la Gresca.
La Regidoria de Joventut i Ciutadania de l’Ajuntament de Ripollet col·laborarà en
aquesta celebració, mitjançant la sol·licitud de jocs i materials esportius i de lleure per a
la realització d’activitats.
Els jocs i materials que es sol·licitaran són els següents:
- Bitlles catalanes
- 2 taules de ping pong
- Diana-golf
- 5 parells de xanques.
El material es sol·licitarà i es recollirà el dia 13 i es retornarà el dia 16 de juny.
Vist l’informe emès pel cap de Joventut, amb el vistiplau del regidor delegat,
prèviament informat pel Departament d’Intervenció, s’acorda
Primer. Aprovar la sol·licitud de jocs i materials esportius del catàleg de recursos 2014
de la Diputació de Barcelona. Els materials sol·licitats són:
- Bitlles catalanes.
- 2 taules de tennis taula.
- Diana-golf.
- 5 parells de xanques.
Segon. Trametre la sol·licitud a la Diputació de Barcelona.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
23. AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES.
Vista la proposta emesa pel cap coordinador i el TAG de Serveis Territorials, amb el
vistiplau de la regidora delegada d’Urbanisme, prèviament informada per la interventora
accidental, s’acorda:
Primer. Atorgar, de conformitat amb els informes tècnics i jurídics emesos als
respectius expedients, les llicències urbanístiques que a continuació s’indiquen, sense
perjudici de tercers, ni de les competències d’altres organismes, amb subjecció a les
normes generals d’ordenació urbana recordades en ban d’Alcaldia de data 3 de març de
2004, així com a la normativa complementària aprovada per la Comissió de Govern de
20 de febrer de 2002 i prescripcions particulars que en cada cas es detallen, aprovant
així mateix les corresponents liquidacions. Haurà de comunicar-se per escrit a aquest
Ajuntament la data d’inici i terminació de les obres, quedant caducada la llicència de no
complir-se els terminis fixats en cada cas. La llicència no autoritza l’obertura de rases ni
modificacions d’elements a la via pública que si escau, s’haurà de sol·licitar per separat:
-

Obres majors:
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23.1. Exp. OM14-004-X0309. Al senyor José Maya Gómez, per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar al carrer Puigmal núm. 50, amb un pressupost d’execució material
de 100.505,11€. Termini d’inici: 3 mesos. Termini d’execució: 2 anys.
Ingressades garanties pel lliurament de residus a lloc autoritzat per un import de
831,16€, i per reposició del paviment per un import de 1.680,00€
Taxa per l’atorgament de la llicència ..................................................................2.432,22€
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.............................................. 5.030,93€
Taxa connexió clavegueram .....................................................................................40,80€
Taxa ocupació via pública tanca obligatòria d’obres .............................................600,94€
Import total exaccions .........................................................................................8.104,89€
Ingressats per autoliquidació ref. 2195145..........................................................2.432,22€
Pendent d’ingrés ................................................................................................5.672,67€
23.2. Exp. OM14-006-X0599. Al senyor Gil Térmens Jané, per a l’ampliació d’un
habitatge unifamiliar en planta baixa al carrer Calvari núm. 40, amb un pressupost
d’execució material de 23.500,00€. Termini d’inici: 3 mesos. Termini d’execució: 18
mesos.
Ingressades garanties pel lliurament de residus a lloc autoritzat per un import de
150,00€.
Taxa per l’atorgament de la llicència .....................................................................568,70€
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.............................................. 2.566,11€
Import total exaccions .........................................................................................3.134,81€
Pendent d’ingrés ................................................................................................3.134,81€
Segon. Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu
interposar contra aquest acord, consten a la liquidació adjunta. Una vegada liquidats els
drets, us lliurarem una còpia diligenciada del projecte aprovat, que podreu recollir al
Departament d’Urbanisme, carrer Balmes, 8, amb l’advertiment que transcorregut 6
mesos des de la present notificació sense que s’hagi retirat el projecte a les esmentades
oficines, es destruirà.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
24. DENEGACIÓ AMPLIACIÓ GUAL.
Exp. VP14-003-X0090. En data 22 de gener de 2014, amb número de registre d’entrada
622, el senyor Juan Luis González Otero, sol·licita que s’ampliï el gual emplaçat al
carrer Calvari núm. 97.
En data 13 de febrer de 2014, els Serveis Tècnics Municipals, ha emès informe a la
petició formulada, del que es desprèn el següent:
<<1. No correspon a aquesta Corporació l’executar aquest tipus d’obra, ja que d’acord
amb la Ordenança de Policia sobre guals, en el seu article 6, indica que l’únic titular
de la corresponent llicència de gual, serà el titular de la finca o arrendatari, i aquest
serà l’únic responsables de totes les obligacions derivades, així com serà aquest, qui,
sota la supervisió tècnica de l’Ajuntament, qui haurà d’executar les obres de
construcció, reforma o supressió del gual.
1. Un cop dit això, cal dir que actualment s’ha esgotat l’amplada de construcció del
rebaix del gual, ja que aquest en cap cas superarà l'ampla de la porta d'entrada de
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2.

3.
4.

5.

vehicles en més d'un 25%, sempre usant peces completes, incloses les peces de
transició.
En qualsevol cas, davant la impossibilitat d’ampliar el rebaix del gual, es pot
sol·licitar la zona de protecció de guals, com alternativa a la vostra petició. Aquesta
sol·licitud resta sotmesa a l’aprovació discrecional d’aquesta Corporació.
La zona de protecció de gual comporta la senyalització amb pintura a la calçada i
opcionalment la instal·lació de topalls.
L’execució de la instal·lació, manteniment i conservació és a càrrec del titular del
gual. En el cas que amb aquesta instal·lació s’ampliï la zona del gual, s’incrementarà
la taxa anual que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm.10 art.6 tarifa primera:
a) fins a 4 ml, per any 121,50 €
b) per cada m.l. d’excés o fracció, amb un marge de tolerància de 0.5 m.l:
s’incrementarà 30,37€ anuals.
Pel que fa al desplaçament del gual, aquest és autoritzable, sempre i quan es demani
llicència d’obres i sigui a càrrec del titular del gual. Les obres de la vorera
s'executarien amb els materials i qualitats següents:
a) Vorada de formigó prefabricat segons model croquis tipus B per a vorers de fins
a 2metres d'amplada, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 27
de desembre de 2007.
b) Panot gris 20x20x4 de 9 pastilles col·locat a l'estesa amb sorra - ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment pòrtland, anivellat.
c) Base de paviment de formigó HM-200 de 10 cm. de gruix sobre terra
compactada al 95% PM.
d) Les obres s’executaran de forma que la reposició s’ajusti a les rasants de la
e) voravia existent, en l’extensió suficient per a no produir variacions relatives, de
forma sobtada, en més o en menys del 2% de les seves pendents, en compliment
de la "Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados".>>

D’acord amb el contingut de l’informe i, una vegada atorgat termini d’audiència prèvia
a l’interessat sense que s’hagi presentat cap al·legació, s’acorda:
Primer. Denegar la petició d’ampliació del gual del carrer Calvari núm. 97, presentada
pel senyor Juan Luis González Otero, pels motius exposats en l’informe tècnic que
consta en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Recordar que pot sol·licitar la zona de protecció de gual o desplaçament del gual
amb les condicions establertes en l’informe tècnic abans esmentat.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que
aprovà l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació; recurs que haureu d’entendre desestimat si transcorregut un altre
mes, comptat des del dia de la presentació, no s’ha notificat l’acord. En aquest cas,
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos a comptar a
partir de l’endemà de la data de desestimació presumpta.
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Amb independència de tot això també podeu presentar, directament, el recurs
contenciós administratiu davant els jutjats en el termini de dos mesos, o qualsevol altre
recurs que estimeu adient.
Així mateix, us informo que la interposició de recursos no suspèn l’efectivitat de
l’acord.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
25. PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA.
Exp. PAR14-001-X0425. A INMOBILIARIA CAN CLOS, SA. i INMOBILIARIA
JOACO, SA. representada pel senyor Andres Puigfel Fuentes, llicència urbanística per a
la parcel·lació de la finca de la rambla de les Vinyes núms. 27-37.
PARCEL·LA ORIGINAL: Parcel·la AU201, situada a la rambla de les Vinyes núms.
27-37, amb una superfície de 1.279,07 m2. amb façana de 39,20 m. D’acord amb el Pla
especial de millora urbana “Torrent II-Fase II” aprovat definitivament el 5 d’abril de
1989 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, aquest immoble està qualificat com
Residencia unifamiliar II. Solar sense edificar.
PARCEL·LES RESULTANTS:
- Parcel·la 1: AU201-1 situada a la rambla de les Vinyes núm. 37, amb façana de
8,40 m. Aquest immoble està qualificat com Residencia unifamiliar II, d’acord amb
el Pla especial de millora rrbana “Torrent II-Fase II”.
Solar de 242,44 m2, sense edificar.
- Parcel·la 2: AU201-2 situada a la rambla de les Vinyes núm. 35, amb façana de
5,60 m. Aquest immoble està qualificat com Residencia unifamiliar II, d’acord amb
el Pla especial de millora urbana “Torrent II-Fase II”.
Solar de 192,74 m2, sense edificar.
- Parcel·la 3: AU201-3 situada a la rambla de les Vinyes núm. 33, amb façana de
5,60 m. Aquest immoble està qualificat com Residencia unifamiliar II, d’acord amb
el Pla especial de millora urbana “Torrent II-Fase II”.
Solar de 190,85 m2, sense edificar.
- Parcel·la 4: AU201-4 situada a la rambla de les Vinyes núm. 31, amb façana de
5,60 m. Aquest immoble està qualificat com Residencia unifamiliar II, d’acord amb
el Pla especial de millora urbana “Torrent II-Fase II”.
Solar de 188,98 m2, sense edificar.
- Parcel·la 5: AU201-5 situada a la rambla de les Vinyes núm. 29, amb façana de
5,60 m. Aquest immoble està qualificat com Residencia unifamiliar II, d’acord amb
el Pla especial de millora urbana “Torrent II-Fase II”.
Solar de 187,13 m2, sense edificar.
- Parcel·la 6: AU201-6 situada a la rambla de les Vinyes núm. 27, amb façana de
8,40 m. Aquest immoble està qualificat com Residencia unifamiliar II, d’acord amb
el Pla especial de millora urbana “Torrent II-Fase II”.
Solar de 276,93 m2, sense edificar.
Taxa per l’atorgament de la llicència pendent d’ingrés.................................1.212,51€
Tant la forma de pagament dels drets liquidats, com els recursos que podeu interposar
contra aquest acord, consten a la liquidació adjunta. Una vegada liquidats els drets, us
lliurarem una còpia diligenciada del projecte aprovat, que podreu recollir al
Departament d’Urbanisme, carrer Balmes, 8, amb l’advertiment que transcorregut 6
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mesos des de la present notificació sense que s’hagi retirat el projecte a les esmentades
oficines, es destruirà.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
26. DANYS PATRIMONI.
Segons comunicat d’accident de la Policia Local núm. 28/2014, de data 27 de febrer, el
vehicle amb matrícula 1188DFJ, conduït per la senyora Beatriz Jimena Rodriguez Lucas
i titular la mateixa persona, ha causat danys i perjudicis al patrimoni municipal al
col·lidir amb un senyal vertical de prohibit l’estacionament i un arbre en la cruïlla del
carrer Indústria i carrer la Granja.
En data 2 d’abril de 2014, els Serveis Tècnics Municipals han emès informe valorant les
despeses de reposició del senyal vertical en 163,66€ i en data 7 d’abril, l’encarregat de
jardineria ha emès informe valorant el danys soferts en l’arbre en 522,00€.
L’article 233 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, estableix que els particulars que
causin danys al béns de domini públic dels ens locals són obligats al rescabalament dels
danys i perjudicis produïts, i als efectes procedeix la instrucció i resolució del present
expedient administratiu.
Així mateix, del contingut de l’expedient no es desprèn que els fets denunciats puguin
constituir delicte o falta perseguible davant la jurisdicció penal.
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i de
conformitat amb els informes tècnics que es donen per reproduïts, s’acorda:
Primer. Requerir a la senyora Beatriz Jimena Rodriguez Lucas, perquè en el termini de
quinze dies, a comptar des del dia següent a la recepció del present acord, ingressi la
quantitat de 685,66€, corresponent al cost dels danys produïts al patrimoni municipal
abans ressenyat.
Segon. Concedir un termini d’audiència de quinze dies, durant el qual podeu examinar i
consultar la documentació que consta en l’expedient (Comunicat núm. 28/2014 de la
Policia Local i informes de valoració) en les oficines del Departament d’Urbanisme, al
carrer Balmes núm. 8 1r pis, i formular les al•legacions i presentar al registre general els
documents i justificants que estimeu pertinents, en aquest cas el present acte no
finalitzarà en via administrativa i, per tant executiu, fins a la resolució de les
al•legacions formulades.
Tercer. Contra aquest acte administratiu, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat,
no es pot interposar cap recurs, si bé podrà al·legar-se l’oposició al mateix per a la seva
consideració en la resolució que posi fi a al procediment, i en el recurs administratiu
que, si és el cas, s’interposi contra la mateixa. Tot això, sense perjudici d’exercitar
qualsevol altre recurs que estimi procedent.
Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (5)
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de tot el
que jo com a secretari accidental certifico.
El secretari accidental

L’alcalde

Emiliano Mora Labrada

Juan Parralejo Aragoneses
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