
D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de 
caràcter personal i les indicacions de l'Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta 
de Govern Local no incorporen dades identificades o 
identificables.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió: 

Núm.: JGL 2021/28
Caràcter: ordinària
Data: 20 de juliol de 2021
Horari: 10.05 a 10.15 hores
Lloc: videoconferència 

Hi assisteixen:

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

Sra. Helena Muñoz Amorós secretària  
Sra. Mercè Ballesta Senabre   tècnica d’Intervenció  
i Sra. Remedios Herrera Castillo tècnica de Comunicació 

S’han excusat d’assistir-hi:

Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
Sra. Meritxell Caler Vergara 3a tinenta d’alcalde
Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot 
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Per tal de donar compliment a allò estipulat a l’article 46, apartat tercer, de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els membres 
electes assistents a la sessió declaren que es troben tots al territori espanyol.

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

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació de factures, relació 237 –Ciutat i Sostenibilitat–.  

2.1.2. Aprovació de factures, relació 245 –Governança–.

2.1.3. Contracte menor servei d’elaboració de documentació per a l’establiment 
del Servei públic d’atenció domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Ripollet, i per 
la realització d’un estudi sobre la seva estructura de finançament amb criteris de 
justícia tributària.

3. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

3.1. Serveis Socials: 

3.1.1. Acceptació del recurs material “Auditories i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, codi 21/y/302536.

3.2. Educació: 

3.2.1. Aprovació de la primera i segona addenda del conveni del Pla educatiu 
d’entorn (PEE) 2020-2021. 

4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

4.1. Cultura: 

4.1.1. Nomenament de les persones que integraran la Comissió nomenclàtor de 
Ripollet i la Comissió tècnica.

Urgències:

5. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

5.1. Economia:

5.1.1. Contracte menor servei de seguretat i vigilància de les activitats culturals. 
 
5.1.2. Contracte menor servei de muntatge i lloguer de generadors per les 
activitats culturals d’estiu. 
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5.1.3. Contracte menor servei de lloguer i muntatge d’estructures per fer ombra 
per les activitats culturals d’estiu. 
 

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

Aprovar l’esborrany de l’acta núm. 2021/27, corresponent al dia 13 de juliol.

2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

2.1. Economia:

2.1.1. Aprovació de factures, relació 237 –Ciutat i Sostenibilitat–.

Fets 

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000237R, de 25 de juny de 2021, per un import 
total de 103.128,08 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000237R, de 25 de juny de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 103.128,08 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0012165.000, per un import de 52,78 €, a 
nom d’ENDESA ENERGIA, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, fins a l’operació 
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2021.2.0014570.000, per un import de 279,33 €, a nom d’ENDESA ENERGIA, 
S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.

2.1.2. Aprovació de factures, relació 245 –Governança–.

Fets

En relació amb les factures presentades que figuren incloses en la relació 
d’obligacions número 202120000245R, de 28 de juny de 2021, per un import 
total de 25.711,65 €.

Fonaments de dret 

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

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

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

ACORDS

1. Aprovar les factures, amb càrrec al Pressupost de l’exercici en curs, que figuren 
incloses en la relació d’obligacions número 202120000245R, de 28 de juny de 
2021, així com el seu pagament. L’import total és de 25.711,65 €, que comprèn 
les operacions des de la núm. 2021.2.0012831.000, per un import de 218,40 €, 
a nom de DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT, fins a l’operació 
2021.2.0014852.000, per un import de 66,40 €, a nom de BIFOR SEGURETAT, 
SL.

2. Donar compte d’aquest acord a la propera sessió de la Comissió Informativa 
de Serveis Centrals que se celebri.
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2.1.3. Contracte menor servei d’elaboració de documentació per a 
l’establiment del Servei públic d’atenció domiciliària (SAD) de 
l’Ajuntament de Ripollet, i per la realització d’un estudi sobre la seva 
estructura de finançament amb criteris de justícia tributària.

Fets

1. El 17 de juny de 2021, la coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, senyora 
DADES PROTEGIDES, emès informe manifestant la necessitat de de disposar 
d’un servei  d’elaboració de documentació per a l’establiment del Servei 
públic d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Ripollet, i per la realització 
d’un estudi sobre la seva estructura de finançament amb criteris de justícia 
tributària, d’acord amb les condicions tècniques, econòmiques i 
administratives que ha de regir el procediment en modalitat de contracte 
menor de serveis, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per 
a realitzar la prestació objecte de contracte.

2. Al mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable de la 
coordinadora de l’àmbit de Drets Socials conforme no s’està alterant l’objecte 
del contracte, per tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació.

 
3. El Departament de Serveis Econòmics, Contractació, ha sol·licitat ofertes a 

tres empreses especialitzades en aquest sector: DOT MANAGEMENT 
CONSULTANTS, NOVACELONA i SUMAR ACCIÓ SOCIAL.

4. El preu de licitació era de 15.000,00 € (sense l’IVA), i el termini de 
presentació de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 30 
de juny. Dins de termini i forma s’han rebut les ofertes següents:  

a) DOT MANAGEMENT CONSULTANTS, SL, amb NIF B66046707, en el seu 
nom i representació el Sr. DADES PROTEGIDES, qui presenta un 
pressupost per import de 14.720,00 euros més 3.091,20 euros 
corresponent al 21% d’IVA, resultant un import total de 17.811,20 euros.

b) NOVACELONA, SL, amb NIF B59339622, en el seu nom i representació la 
Sra. DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost per import de 
9.968,70 euros més 2.093,43 euros corresponent al 21% d’IVA, resultant 
un import total de 12.062,13 euros.

5. L’1 de juliol de 2021, la coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, senyora 
DADES PROTEGIDES, emès informe de valoració d’oferta, incorporat en 
l’expedient administratiu, del qual es desprèn que l’oferta rebuda de 
l’empresa NOVACELONA, SL, amb NIF B59339622,  compleix les condicions 
i requisits que s’exigeixen, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per 
un import de 9.968,70 euros més 2.093,43 euros corresponent al 21% d’IVA, 
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resultant un import total de 12.062,13 euros, IVA inclòs. S’incorpora en 
l’expedient administratiu la proposta econòmica presentada per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, estableix que segons l’import del contracte de 
serveis, s’ha de qualificar com a contracte menor:

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

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

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

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

3. La despesa que es generi s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
502.920.22706 Estudis i projectes del Pressupost municipal de 2021.

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

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Economia, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar d’un servei d’elaboració de documentació, 
per a l’establiment del Servei públic d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de 
Ripollet, i per la realització d’un estudi sobre la seva estructura de finançament 

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

Codi Segur de Validació 2f65c8fff3984c59820fc02e1b1ced67001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

28
/0

7/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


amb criteris de justícia tributària, d’acord amb les condicions tècniques, 
econòmiques i administratives que ha de regir el procediment en modalitat de 
contracte menor de serveis.

2. Adjudicar a l’empresa NOVACELONA, SL, amb NIF B59339622, el contracte de 
servei d’elaboració de documentació per a l’establiment del Servei públic 
d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Ripollet, i per la realització d’un estudi 
sobre la seva estructura de finançament amb criteris de justícia tributària, d’acord 
amb les condicions tècniques, econòmiques i administratives que ha de regir el 
procediment en modalitat de contracte menor de serveis.

3. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 9.968,70 €, 
més la quantitat de 2.093,43 € en concepte d’IVA (21%), amb un import total 
de 12.062,13 €, IVA inclòs, previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta 
quantitat a l’aplicació pressupostària 502.920.22706 Estudis i projectes del 
pressupost de 2021.

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

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

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

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

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

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

3.1. Serveis Socials: 

3.1.1. Acceptació del recurs material “Auditories i intervenció als habitatges 
en situació de pobresa energètica”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, codi 
21/y/302536.

El 28 de gener de 202144, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va 
aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 20221-
2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 13/2021).

Els Serveis Socials de Ripollet van sol·licitar a la Diputació, a través de l’aplicació 
Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT), la seva 
cooperació i assistència per a la realització d’una actuació que s’emmarca en el 
recurs inclòs en la convocatòria del Catàleg 2021 i que és “Auditories i intervencions 
als habitatges en situació de pobresa energètica”, codi 21/Y/302536.

L’atorgament d’aquest recurs quedava supeditat al compliment d’uns requisits 
establerts per la Diputació de Barcelona, i la valoració havia d’arribar a una 
puntuació mínima de 30 punts. 

L’Ajuntament de Ripollet, compleix amb els requisits establerts a les bases de 
concessió d’aquest recurs material. 

La cap de Serveis Socials de Ripollet, ha emès informe favorable on es demana 
s’accepti el seu atorgament. 

L’acceptació d’aquest recurs material, cal fer-la a través del PMT de la Diputació 
de Barcelona. 

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

ACORDS

1. Acceptar el recurs material sense cap tipus de cost per a l’Ajuntament de 
Ripollet “Auditories i intervencions en habitatges en situació de pobresa energètica”, 
incorporat al  Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, amb el codi 21/Y/302536.
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2. Tramitar l’acceptació d’aquesta subvenció a través del Portal de tràmits de la 
Diputació de Barcelona.

3.2. Educació: 

3.2.1. Aprovació de la primera i segona addenda del conveni del Pla 
educatiu d’entorn (PEE) 2020-2021. 

El Pla educatiu d’entorn (PEE) és un projecte impulsat des del Departament 
d’Educació de la Generalitat i coordinat des de la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Ripollet. Els eixos principals a desenvolupar al pla és la de la 
millora de les condicions d'escolarització i de l'èxit educatiu, potenciar l’educació 
en valors, el compromís cívic i la participació de l’alumnat en espais de lleure, 
potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i les filles i la 
participació en la vida escolar, millorar la presència i l'ús social de la llengua 
catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i 
valoració de la diversitat lingüística i potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa 
de tots els agents educatius.

L’Ajuntament de Ripollet, va aprovar per Junta de Govern Local, de 29 de 
desembre de 2020, la signatura del conveni del PEE, en data 17 de febrer de 
2021, va signar el conseller d’Educació assignat a l’efecte. 

El conveni signat te vigència des de l’inici del curs 2020-21 i fins a l’acabament 
del curs 2022-2023. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini 
previst, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per 
un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.

El conveni te dues addendes a favor de l’Ajuntament de Ripollet. 

La primera addenda del conveni del PEE arriba en data 19 de maig, núm. 
d’entrada 2021/7943, que fa referència a una primera dotació econòmica per al 
curs 2020-2021, de 5.000 € destinada a actuacions que fomentin l’èxit escolar, 
la participació de les famílies i la cohesió social. Que aquesta mateixa addenda 
ha estat rectificada per part del Departament d’Educació de la Generalitat, com 
a conseqüència del canvi de conseller arrel de les eleccions autonòmiques, com 
consta a l’expedient amb registre d’entrada 2021/10.201.

La segona addenda del conveni del PEE arriba en data 9 de juny, amb núm. 
d’entrada 2021/9491, que fa referència a la segona dotació econòmica per al curs 
2020-21, amb un total de 130.891 € destinada a actuacions que fomentin l’èxit 
escolar, la participació de les famílies i la cohesió social. 

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

1. Aprovar, la signatura de la primera addenda de 5.000 €, a signar per la nova 
directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, del conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació, i l’Ajuntament de Ripollet, per dur a terme el Pla educatiu d’entorn 
(PEE) del curs 2020-2021.

“PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2020-
2021.

REUNITS:

PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La senyora Raquel Garcia i Sevilla, directora general d'Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa del Departament d'Educació, nomenada pel Decret 173/2021, de 8 de juny, 
(DOGC núm. 8429, de 9.06.2021), i actuant en l’exercici de les facultats delegades per 
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos 
òrgans del Departament.

PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

L'il·lustríssim Senyor Josep M. Osuna López, alcalde de Ripollet, elegit en la sessió del Ple 
de la corporació de 15 de juny del 2019, i fent ús de les facultats que li són reconegudes 
al’article 53.1.a del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pelDecret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.

EXPOSEN:

1. Que amb data 17 de febrer de 2021, es va subscriure un Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Ripollet, per al Pla educatiu d'entorn, amb número 
d’expedient 116869.

2. Que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda, preveu que els recursos 
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econòmics que es destinaran als plans educatius d’entorn es concretaran mitjançant 
una addenda al conveni.

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren 
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA. L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades
al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, 
per al curs acadèmic 2020-2021.

SEGONA. El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 5000 
euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la 
participació de les famílies i la cohesió social.

Aquest import es distribueix en les següents dotacions:

1a dotació: 60 % de la quantitat total: 3.000,00 euros
2a dotació: 40 % de la quantitat total: 2.000,00 euros

La quantitat corresponent es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària 
D/460000101/4241/0000 del centre gestor EN0704, del Pressupost de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2020, prorrogat per al 2021.

TERCERA. L’Ajuntament de Ripollet farà una aportació mínima del 30 %, respecte de la 
dotació ordinària del Departament d’Educació.

QUARTA. El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60 %, de la 
quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant 
(40% de la quantitat total), es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total, 
mitjançant la presentació per part de l’Ajuntament de Ripollet de la documentació 
següent:

1. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament, amb el 
vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al
pressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la 
relació de despeses efectuades que ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un
import mínim del 30 % respecte de l’aportació del Departament d’Educació, amb 
indicació de les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la 
despesa, el nom i NIF del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament. En 
cas que el pagament de les factures no s’hagi fet efectiu, caldrà indicar la data 
prevista per al seu pagament.

2. Full resum de les despeses portades a terme.
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3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió 
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de 
col·laboració.

Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de 2021.

CINQUENA. L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic
poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o 
destinatàriafinal del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del text refós de la 
Llei de financespúbliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre.

L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta 
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a 
la clàusula segona.

Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la 
Sindicatura deComptes o altres òrgans competents.

SISENA. Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de 
desembre de 2021.

SETENA. Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre.

I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.”

2. Aprovar la segona addenda de 130.891 €, a signar per la nova secretaria 
general del Departament d’Educació de la Generalitat, del conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Ripollet, per dur a terme el Pla 
educatiu d’entorn (PEE) del curs 2020-2021.

“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2020-
2021.

REUNITS:
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PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La senyora a Patrícia Gomà i Pons, secretària general del Departament d’Educació, 
nomenada pel Decret 48/2021, de 26 de maig, (DOGC 8419, de 27 de maig de 2021, i 
actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 20 de 
juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d'Ensenyament(DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament

PER L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET

L'il·lustríssim Senyor Josep M. Osuna López alcalde de Ripollet, elegit en la sessió del Ple 
de la corporació de 15 de juny de 2019, i fent ús de les facultats que li són reconegudes a 
l’article 53.1.a del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pelDecret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat 
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.

EXPOSEN:

1. Que amb data 17 de febrer de 2021, es va subscriure un Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació il’Ajuntament de de Ripollet, per al Pla educatiu d'entorn, amb número 
d’expedient 116869.

2. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Ripollet van subscriure una addenda, amb data 15 de juny de 2021, al Conveni de 
col·laboració per al Pla educatiu d'entorn.

3. Que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda, preveu que els recursos 
econòmics que es destinaran als plans educatius d’entorn es concretaran mitjançant 
una addenda al conveni.

4. Que aquesta addenda té com objecte concretar la dotació econòmica per desplegar 
a través dels plans educatius d’entorn diverses mesures del Pla de millora 
d’oportunitats educatives, PROA+ i d’una de les actuacions del Programa 
d’orientació i reforç per lamillora i suport en l’educació (POEFE).

Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren 
convenient formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents

CLÀUSULES:

PRIMERA. L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de la dotació econòmica 
per desplegar a través del Pla educatiu d’entorn:
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1. Les mesures 7 PROA + i 19 del Pla de millora d’oportunitats educatives portades a
terme durant el curs 2020-2021 ( de l’1 de setembre de 2020 i fins al 31 d’agost de
2021).

2. Les mesures 16, 17 i 18 del Pla de millora d’oportunitats educatives, el desplegament 
de les quals comporten la contractació de personal tècnic i en aquest cas pot ser 
superior el termini del curs escolar 2020-2021(de l’1 de setembredel 2020 i fins al 
15 de novembre de 2021).

3. Tallers diversificats de suport i reforç educatiu del Programa d’orientació i reforç per
la millora i suport en l’educació (POEFE-ABA 19), per al curs 2020-2021 (de l’1 de 
setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021).

SEGONA. El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 
130.891,00 €, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la 
participació de les famílies i la cohesió social.

Aquest import es desglossa de la manera següent:

- Dotació per desplegar les mesura 7 (PROA+),

Mesura 7 PROA +
51.000,00 €

- Dotació per desplegar les mesures 16,17, 18 i 19 del Pla de millora d’oportunitats
educatives

Mesura 16 Mesura 17 Mesura 18 Mesura 19 Total
30.000,00 € 0 € 30.000,00 € 19.891,00 € 79.891,00 €

- Dotació per al desplegament dels tallers diversificats de suport i reforç educatiu del
Programa d’orientació i reforç per la millora i suport en l’educació (POEFE-ABA19)
Import: 0 €

Aquesta és una assignació econòmica extraordinària amb caràcter finalista, per a 
l’organització d’una proposta comunitària de tallers de suport i reforç educatiu adreçats 
a l’alumnat de secundària obligatòria en situació de més vulnerabilitat educativa del 
municipi. Excepcionalment es podrà atendre alumnat de batxillerat

L’Ajuntament de Ripollet per la mesura 16 (o 18) // per les mesures 16 i 18, farà una 
aportació de la part del cost salarial de la contractació de la figura tècnica necessària per 
portar a terme les funcions corresponents i que no cobreixi l’aportació del Departament 
d’Educació.

TERCERA. El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60 % 
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(78.534,60 €), de la quantitat total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i 
la quantitat restant (40 % de la quantitat total, 52.356,40 €), es tramitarà un cop es 
justifiqui correctament l’import total, tal com es preveu a la clàusula quarta.

Aquest import total de 130.891,00 €, es distribueix de la manera següent:

47.934,60 €, 60 % desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 (PMOE)
30.600,00  € 60 % mesura 7,(PROA +)
0 € 60 % (POEFE-ABA19)
31.956,40 € 40 % desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 (PMOE)
20.400,00 € 40 % mesura 7,(PROA +)
0 € 40 % (POEFE-ABA19)

La despesa corresponent al desplegament de les mesures 16, 17, 18 i 19 del Pla de millora
d’oportunitats educatives es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària EN0704 
D/460000190/4241/0052 MPP21, del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 
2020, prorrogat per al 2021.

La despesa corresponent al desplegament de la mesura 7 (PROA+) del Pla de millora 
d’oportunitats educatives es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària 
D/460000190/4241/0072 FPROGEN, del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
al 2020, prorrogat per al 2021.

La despesa corresponent als tallers diversificats de suport i reforç educatiu del Programa 
d’orientació i reforç per la millora i suport en l’educació (POEFE) EN0704 
D/460000103/4241/2020 FPROGEN, del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
al2020, prorrogat per al 2021.

QUARTA. La justificació de l’import total de les despeses efectuades, es farà mitjançant 
la presentació per part de l’Ajuntament de Ripollet de la documentació següent:

1. Per la mesura 7 del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE-PROA+)

a. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de la corporació, 
amb el vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades 
s’adeqüen alpressupost inclòs en el pla d’actuació, identificació de les activitats 
i certificació quehan estat registrades en la comptabilitat. En aquest certificat, 
s’ha de fer constar larelació de despeses efectuades que ha d’incloure també 
les efectuades per l’Ajuntament respecte de l’aportació del Departament 
d’Educació, amb indicació deles aplicacions pressupostàries amb càrrec a les 
quals s’ha fet la despesa, el nomi NIF del creditor, el concepte, l’import i la data 
de pagament, i incorporar una declaració conforme han estat efectuades i 
pagades dins dels terminis de justificació establerts en aquesta addenda.

b. Full resum de les despeses portades a terme.
c. Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el 

cost de l'actuació.
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d. Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les 
despeses portades a terme es troba a disposició de l'òrgan concedent, de la 
Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

Pel que fa a aquesta mesura, a totes les actuacions de comunicació, convocatòria,
publicitat, resolució i notificació s’ha de fer constar la col·laboració del MEFP amb la 
menció expressa següent: «Programa de cooperació territorial per l’orientació, 
avenç i enriquimenteducatiu en la situació d’emergència educativa del curs 2020-
2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+ 2020-2021 finançat pel 
Ministerio de Educación i Formación Profesional i pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya», també s’hi ha de fer constar els logos institucionals 
corresponents.

2. Per les mesures 16, 17, 18 i 19 del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE)

a) Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament, 
amb el vistiplau de l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades 
s’adeqüen alpressupost inclòs en el pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de 
fer constar la relació de despeses efectuades, amb indicació de les aplicacions 
pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF del 
creditor, el concepte, l’import i la data de pagament, i incorporar una declaració 
conforme han estat efectuades i pagades dins dels terminis de justificació 
establerts en aquesta addenda.

b) Full resum de les despeses portades a terme
c) Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió 

Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de 
col·laboració (s’ha d’elaborar una única memòria que englobi totes les 
addendes subscrites al conveni del PEE per al curs 2020-2021, en la que s’ha 
de veure de manera específica i per separat les dades referides a mesures PMOE, 
PROA+ i POEFE-ABA19).

d) Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el 
cost de l'actuació.

e) Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les 
despeses portades a terme es troba a disposició de l'òrgan concedent, de la 
Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

El desplegament de les mesures 16, 17 i 18 del PMOE comporta la contractació de 
personal tècnic, contractació que pot anar des de l’1 de setembre de 2020 i fins al 
15 de novembre de 2021.

3. Tallers diversificats de suport i reforç educatiu (PMOE POEFE-ABA19)1

a) Certificat del secretari/a-interventor/a de la corporació, amb el vistiplau de 
l’alcaldeo alcaldessa on s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades, 
les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el nom 
i el NIF del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament, i incorporar una 
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declaració conforme han estat efectuades i pagades dins dels terminis de 
justificació establerts en aquesta addenda.

b) Còpia totes les factures i justificants de pagament de les despeses efectuades.
c) Còpia de la documentació acreditativa de la contractació
d) Les indicacions específiques per a la gestió i justificació econòmica d’aquesta 

actuació en el marc del POEFE es despleguen en el bloc 9 de la GUIA Tallers 
diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar en centres de 
plans educatius d’entorn

e) Declaració responsable que el total de les fonts de finançament no supera el 
cost de l'actuació.

f) Declaració responsable que la documentació original acreditativa de les 
despeses portades a terme es troba a disposició de l'òrgan concedent, de la 
Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

En totes les actuacions de comunicació i publicitat dels Tallers diversificats de suport i 
reforç educatiu s’haurà d’indicar que aquesta activitat forma part del Programa 
d’Orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació finançada pel Ministeri 
d’Educació i Formació Professional i cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE) en 
el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020 
(POEFE) fent constar els logos institucionals corresponents del MEFP i el FSE.

Aquesta documentació justificativa s’ha de presentar no més tard del 30 de 
novembre de 2021.

CINQUENA. L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic
poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o 
destinatàriafinal del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del text refós de la 
Llei de financespúbliques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre.

L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta 
addenda i a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a 
la clàusula segona.

Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida pels òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la 
Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

SISENA. Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de 
desembre de 2021.

SETENA. Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre.
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I en prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.”

3. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, a través de l’EACAT, i enviar la primera addenda signada a la directora 
general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa i la segona addenda signada 
a la secretaria general del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 

4. Donar compte als departaments d’Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament de 
Ripollet. 

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

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

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

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

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

4.1. Cultura: 

4.1.1. Nomenament de les persones que integraran la Comissió 
nomenclàtor de Ripollet i la Comissió tècnica.

Fets 

1. El 27 de maig de 2021, la Regidoria de Patrimoni va demanar als grups 
municipals i a la Taula feminista, que presentin proposta pel nomenament 
de les persones vocals com a representant a la CNR, les persones assignades 
han estat: 

REPRESENTANT CANDIDAT/A
Grup Decidim DADES PROTEGIDES
Grup PSC Ramon Martos Calpena
Grup Ciutadans Josep Gabarra Barneda
Grup Som Ripollet Melodi López Rodríguez
Taula feminista DADES PROTEGIDES

2. El regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Ripollet, en qualitat de president 
de la Comissió de nomenclàtor, segons Decret d’Alcaldia 2021/853, de 21 de 
maig, i de conformitat amb les competències que el Reglament municipal de 
nomenclàtor de Ripollet li atribueix per a la designació de vocals, ha convocat 
les  eleccions per a les votacions dels i de les vocals representants de les 
entitats culturals, esportives, juvenils i AV.

Segons Decret d’Alcaldia 2021/853, de data 21 de maig, la mesa electoral va 
estar constituïda en la forma següent:

Presidència: Sergio Linares Salgado, president delegat de la CNR
Vocal: DADES PROTEGIDES,  cap d’unitat de Patrimoni i Memòria Històrica 
Secretària: DADES PROTEGIDES, cap d’unitat Administrativa de l’àmbit 
Desenvolupament Comunitari.

El procés ha tingut el cronograma previst:

Presentació de candidatures: del 31 de maig a l’11 de juny 2021. 

Per part de les entitats culturals (5 candidatures):

 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’entitat Grup d’Estudis 
Ripolletencs.

 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’Associació Ripollet Natura.
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 DADES PROTEGIDES, com a representat de l’entitat Proud LGTBI Ripollet. 

 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’Associació d’Espectadors 
del Teatre del Mercat Vell de Ripollet. 

Per part de les entitats esportives (1 candidatura):

 DADES PROTEGIDES, com a representat del Club Bàsquet Ripollet.

Per part de les entitats juvenils (2 candidatures):
 

 DADES PROTEGIDES, com a representant de Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Ripollet (Jovent Republicà).

 DADES PROTEGIDES, com a representant de Joventut Socialista de 
Catalunya.

Per part de les associacions de veïns (2 candidatures):

 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’Associació de Veïns 
Maragall.

 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’entitat Proud LGTBI 
Ripollet (no presenta aval per a la candidatura).

Publicació provisional de candidatures: 15 de juny 2021. Es va rebutjar la 
candidatura de Proud LGTBI, com a representants de les AV per manca d’aval 
i es van acceptar la resta de candidatures.

 
Presentació d’esmenes i rectificacions: del 16 al 22 de juny 2021. Es va 
acceptar la renúncia de la candidatura de DADES PROTEGIDES, com a 
representant de l’Associació d’espectadors del Teatre del Mercat Vell de 
Ripollet, per a la  representació d’entitats culturals.

Publicació definitiva de candidatures: 28 de juny 2021.

Per part de les entitats culturals (4 candidatures):

 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’entitat Grup d’Estudis 
Ripolletencs.

 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’Associació Ripollet Natura.
 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’Assemblea Nacional 

Catalana-Ripollet. 
 DADES PROTEGIDES, com a representat de l’entitat Proud LGTBI Ripollet.

Per part de les entitats esportives (1 candidatura):
 

 DADES PROTEGIDES, com a representat del Club Bàsquet Ripollet.
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Per part de les entitats juvenils (2 candidatures):
 

 DADES PROTEGIDES, com a representant de Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Ripollet (Jovent Republicà).

 DADES PROTEGIDES, com a representant de Joventut Socialista de 
Catalunya.

Per part de les associacions de veïns (1 candidatures):

 DADES PROTEGIDES, com a representant de l’Associació de Veïns 
Maragall.

Votació: 5 de juliol de 2021, de 19.00 a 20.30 hores. Lloc: sala d’actes del 
Centre Cultural.

 
El resum de dades de votació ha estat el següent, 17 entitats han votat:

REPRESENTANT Nombre de vots emesos
Entitats culturals 10
Entitats esportives 1
Entitats juvenils 3
Associacions de veïns 3

El resultat de votació i la proclamació de representació recollida en la 
corresponent acta de data 5 de juliol de 2021 de la mesa electoral, a favor 
de:

REPRESENTANT CANDIDATURA CANDIDAT/A
Entitats culturals Associació Ripollet Natura DADES PROTEGIDES
Entitats esportives Club Bàsquet Ripollet DADES PROTEGIDES
Entitats juvenils Joventuts Esquerra Republicana Ripollet DADES PROTEGIDES
Associacions veïns AV Maragall DADES PROTEGIDES

3. Per a la Comissió tècnica s’ha demanat al Centre de Normalització Lingüística 
del Vallés Occidental, als diferents àmbits i regidories implicades, que 
presentin la seva proposta pel nomenament del personal del seu 
departament, com a membres de la Comissió tècnica que preveu la 
normativa de funcionament de la comissió, als efectes de la constitució de 
la pròpia comissió.

Les designacions realitzades pel Centre de Normalització Lingüística, pels 
àmbits i regidories implicades de l’Ajuntament de Ripollet, segons la relació:

MEMBRE CÀRREC
DADES PROTEGIDES Tècnica normalització (Centre Normalització Lingüística)
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DADES PROTEGIDES Cap d’unitat de Patrimoni i Memòria històrica (Aj. Ripollet)
DADES PROTEGIDES Cap de Departament d’Espai Públic (Aj. Ripollet)
DADES PROTEGIDES Tècnic d’Arxiu (Ajuntament de Ripollet)

Fonaments de dret

1. L’article 75.1 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de població i demarcació de les entitats locals, disposa que els 
ajuntaments mantindran actualitzada la nomenclatura i retolació de les vies 
públiques i la numeració dels edificis, informant a totes les administracions 
públiques interessades.  

2. Les corporacions locals són competents en l’establiment de denominació de 
carrers de nova creació o en el canvi de nom dels existents, competència 
que té el seu fonament en l’autonomia municipal emparada a l’article 140 
de la CE i a l’article 4 de la LRBRL.

3. El regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Ripollet, en qualitat de president 
de la Comissió de Nomenclàtor, segons Decret d’Alcaldia 2021/853, de 21 de 
maig, i d’acord amb les competències que el Reglament municipal de 
nomenclàtor de Ripollet, li atribueix per a la designació de vocals.

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

ACORDS

1. Nomenar membres per a la Comissió nomenclàtor Ripollet, per a la legislatura 
2019-2023, les persones següents:

 Per a formar part en qualitat de vocals de grups polítics, amb presència al 
Consistori:

 DADES PROTEGIDES, en representació del grup municipal Decidim.
 Ramon Martos Calpena, en representació del grup PSC.
 Josep Gabarra Barneda, en representació del grup Ciutadans.
 Melodi López Rodríguez, en representació del grup Som Ripollet.

 Per  a formar part en qualitat de vocal de la Taula feminista:
 
 DADES PROTEGIDES, en representació de la Taula feminista.

 Per a formar part en qualitat de vocals representants de les entitats culturals, 
esportives, juvenils i associacions de veïns del municipi:
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 DADES PROTEGIDES, en representació de les entitats culturals.
 DADES PROTEGIDES, en representació de les entitats esportives.
 DADES PROTEGIDES, en representació de les entitats juvenils.
 DADES PROTEGIDES, en representació de les AV.

2. Nomenar membres per a la Comissió tècnica nomenclàtor de la legislatura 
2019-2023, en la forma següent:

 DADES PROTEGIDES, en representació del Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Occidental.

 Designar a les persones següents de la plantilla de personal de l’Ajuntament 
de Ripollet, com a tècnics/experts, segons les dades següents: 

 DADES PROTEGIDES, com a cap d’unitat de Patrimoni i Memòria 
Històrica.

 DADES PROTEGIDES, com a cap de Departament d’Espai Públic.
 DADES PROTEGIDES, com a tècnic d’Arxiu.

3. Traslladar còpia del present acord a la Presidència i secretària de la Comissió 
de nomenclàtor, als efectes de l’acte de constitució d’aquesta.

4. Notificar aquest acord a les persones designades al punt primer i segon, i 
traslladar-ne còpia a les regidories i coordinacions d’àmbit dels  departaments 
municipals de Patrimoni, Esports, Joventut i Cultura.

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

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

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

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

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

*****

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

5. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

5.1. Economia:

5.1.1. Contracte menor servei de seguretat i vigilància de les activitats 
culturals. 

Fets

1. El 29 de juny de 2021, la cap d’unitat de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, 
senyora DADES PROTEGIDES, ha emès informe de necessitat de disposar d’un 
servei de vigilància i seguretat, per tal de garantir les mesures de seguretat 
en els espais destinats a les activitats culturals de l’estiu amb majors 
aforaments i horaris més extensos a la nit i tanmateix per donar compliment 
a la normativa vigent en matèria de seguretat en activitats culturals 
d’aquestes característiques, s’ha sol·licitat per part del Departament de 
Serveis Econòmics, Contractació, ofertes a tres empreses especialitzades en 
aquest sector: WEEKEND PROJECT GESTIÓN DE EVENTOS, SL, amb NIF 
B64586696, WAKEFUL SEGURETAT, SL,  amb NIF B66322421 i GOMBER 
CONTROL, SL, amb NIF B01618354

2. El preu de licitació era de 14.900,00 € (sense IVA) i el termini de presentació 
de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 28 de juny. 
Dins de termini i forma no s’ha rebut cap resposta per part de GOMBER 
CONTROL, SL i les ofertes següents per part de:  

a) L’empresa Wakeful Seguretat, SL amb NIF B66322421, en el seu nom i 
representació el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF 3 DADES PROTEGIDES, 
presenta un pressupost de 14.101,55 euros (IVA no inclòs).

b) L’empresa Weekend Project, SL, amb NIF B64586696, en el seu nom i 
representació el Sr. DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES 
presenta un pressupost de 14.863 euros (IVA no inclòs).

3. Segons l’informe de valoració d’oferta emès per la cap d’unitat de Cultura de 
l’Ajuntament de Ripollet, senyora DADES PROTEGIDES, en data 29 de juny 
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de 2021, incorporat en l’expedient administratiu, l’oferta rebuda de de 
WAKEFUL SEGURETAT, SL, compleix les condicions i requisits que s’exigeixen 
i millora el preu, per la qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import 
de 14.101,55 euros (IVA no inclòs).

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, segons l’import del contracte de serveis previst, s’ha 
de qualificar el contacte com a menor: 

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

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

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

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

3. L’art. 118.3 de la Llei LCPS:

“En l’expedient  s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que , individualment o conjuntament, superin la 
xifra que consta a l ‘apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de 
comprovar el compliment d’aquesta regla.”

4. S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració de la cap d’unitat 
de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, senyora DADES PROTEGIDES, 
conforme no s’està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 
15.000,00 euros, per aquest mateix concepte contractual. Consta també a 
l’expedient administratiu les propostes econòmiques presentades per les 
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empreses WEEKEND PROJECT GESTIÓN DE EVENTOS, SL i WAKEFUL 
SEGURETAT, SL.  

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

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Economia, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar d’un servei de vigilància i seguretat, per tal 
de garantir les mesures de seguretat en els espais destinats a les activitats 
culturals de l’estiu amb majors aforaments i horaris més extensos a la nit. També 
per donar compliment a la normativa vigent en matèria de seguretat en activitats 
culturals d’aquestes característiques, a les diferents infraestructures i serveis que 
es deriven del desenvolupament d’algunes de les activitats, es fa imprescindible, 
entre d’altres, aquest servei de vigilància i seguretat. 

2. Adjudicar a l’empresa Wakeful Seguretat, SL, amb NIF B66322421 el contracte 
de servei de vigilància i seguretat, per tal de garantir les mesures de seguretat 
en els espais destinats a les activitats culturals de l’estiu, tal com es descriu a 
l’oferta.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 14.101,55 € més 2.961,33 
euros, en concepte del 21 % d’IVA fent un total de 17.062,88 € (IVA inclòs), 
previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació 
pressupostària 601.338.226091 Cultura segura, serveis i subministraments 
activitats al carrer del Pressupost de 2021.

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

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

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

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

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

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

5.1.2. Contracte menor servei de muntatge i lloguer de generadors per les 
activitats culturals d’estiu. 

Fets 

1. El 18 de juny de 2021, la cap d’unitat de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, 
senyora DADES PROTEGIDES, ha emès informe de necessitat, de dotar de 
pressa de corrent elèctrica les activitats culturals de l’estiu programades des 
d’aquest Departament, i donat que l’Ajuntament no disposa de recursos 
materials suficients, es necessari contractar el servei de lloguer de 
generadors amb muntatge i desmuntatge inclosos, per tal de satisfer la 
necessitat esmentada, s’ha sol·licitat per part del Departament de Serveis 
Econòmics, Contractació, ofertes a tres empreses especialitzades en aquest 
sector: 

 KILOENERGIA, Grups Electrògens i Servei, SL
 Morillo Energy Rent, SAU 
 ENELMO, SL

2. El preu de licitació era de 12.500,00 € (sense IVA), i el termini de presentació 
de les ofertes a les empreses convidades finalitzava el passat 30 de juny. 
Dins de termini i forma s’ha rebut resposta declinant la invitació per part de 
ENELMO, SLMBER CONTROL, SL i les ofertes següents per les empreses:  

a) Kiloenergia, SL Grup electrògens i serveis, SL, amb NIF B65612798, en el 
seu nom i representació la Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES 
PROTEGIDES, qui presenta un pressupost de 9.677,15 euros (IVA no 
inclòs).
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b) Morillo Energy Rent, SAU, amb NIF A08659617, en el seu nom i 
representació la Sra. DADES PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, 
qui presenta un pressupost de 6.222,50 euros (IVA no inclòs).

2. Segons l’informe de valoració d’oferta emès en data 2 de juliol de 2021, pel 
coordinador de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de Ripollet,  
senyor DADES PROTEGIDES, incorporat en l’expedient administratiu, l’oferta 
rebuda de MORILLO ENERGY RENT, SAU, compleix les condicions i requisits 
que s’exigeixen i millora el preu, per la qual cosa es proposa la seva 
adjudicació per un import de 7.529,23 € (IVA inclòs).

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, segons l’import del contracte de serveis previst, s’ha 
de qualificar el contacte com a menor: 

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

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

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

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

3. L’art. 118.3 de la Llei LCPS:

“En l’expedient  s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que , individualment o conjuntament, superin la 
xifra que consta a l ‘apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de 
comprovar el compliment d’aquesta regla.”
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4. S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració de la cap d’unitat 
de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, senyora DADES PROTEGIDES, 
conforme no s’està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més 
contractes menors que individual o conjuntament superin la xifra de 
15.000,00 euros, per aquest mateix concepte contractual. Consta també a 
l’expedient administratiu les propostes econòmiques presentades per les 
empreses KILOENERGIA, Grups Electrògens i Servei, SL i Morillo Energy Rent, 
SAU, com la resposta d’ENELMO, SL.

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

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Economia, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar del servei de lloguer de generadors, per tal 
de dotar de pressa de corrent les activitats culturals previstes aquest estiu. 

2. Adjudicar a l’empresa Morillo Energy Rent, SAU, amb NIF A08659617, el 
contracte de servei de lloguer de generadors per les activitats previstes a l’estiu.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 6.222,50 euros més el 
21% d’IVA fa un total de 7.529,23 euros (IVA INCLÒS), previst per l’exercici 
corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació pressupostària 601 338 
226091 Cultura segura , serveis i subministraments activitats al carrer.

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

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

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

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

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

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

5.1.3. Contracte menor servei de lloguer i muntatge d’estructures per fer 
ombra per les activitats culturals d’estiu. 

Fets

1. La cap d’unitat de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, senyora DADES 
PROTEGIDES, ha emès informe de necessitat, de proporcionar ombres en 
espais on està previst desenvolupar activitats culturals d’estiu, com ara la 
plaça Pere Quart i el pati de l’Escola Josep Maria Ginesta, que acolliran 
propostes per al públic familiar, i donat que l’Ajuntament no disposa de 
recursos materials suficients, és necessari contractar el servei de lloguer i 
muntatge d’estructures per fer ombra, per tal de satisfer la necessitat 
esmentada.

 
2. Al mateix informe de necessitat, consta la declaració responsable de la cap 

d’unitat de  Cultura conforme no s’està alterant l’objecte del contracte, per 
tal d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

 
3. El Departament de Serveis Econòmics, Contractació, ha sol·licitat ofertes a 

tres empreses especialitzades en aquest sector:  

 RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS, S.L.
 HANDS FOR EVENTS, S.L.
 GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTÁCULOS Y EVENTOS, S.L.

4. El preu de licitació era de 12.500,00 € (sense IVA), i el termini de presentació 
de les ofertes a les empreses convidades va finalitzar el passat 1 de juliol. 
Dins de termini i forma s’ha rebut només oferta de: 
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 L’empresa RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS, S.L., amb 
NIF B98411234, en el seu nom i representació el senyor DADES 
PROTEGIDES, amb NIF DADES PROTEGIDES, qui presenta un pressupost 
de 12.300,00 euros (sense IVA).

5. Segons l’informe de valoració de la oferta, emès pel coordinador de l’àmbit 
de Desenvolupament Comunitari de l’Ajuntament de Ripollet, senyor DADES 
PROTEGIDES, de 2 de juliol de 2021, incorporat en l’expedient administratiu, 
l’oferta rebuda de RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS, S.L., 
compleix les condicions i requisits que s’exigeixen i millora el preu, per la 
qual cosa es proposa la seva adjudicació per un import de 12.300,00 euros 
que, més l’IVA corresponent de 2.583,00 euros, fent un total de 14.883,00 
euros. S’incorpora a l’expedient administratiu la proposta econòmica 
presentada per l’empresa.

Fonaments de dret

1. L’article 118 de la LCSP, segons l’import del contracte de Serveis previst, s’ha 
de qualificar el contacte com a menor:

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

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

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

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

3. L’art. 118.3 de la Llei LCPS:

“En l’expedient  s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per 
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha 
subscrit més contractes menors que , individualment o conjuntament, superin la 

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

Codi Segur de Validació 2f65c8fff3984c59820fc02e1b1ced67001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

H
el

en
a 

M
u

ñ
o

z 
A

m
o

ró
s

28
/0

7/
20

21
S

ec
re

tà
ri

a

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


xifra que consta a l ‘apartat primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de 
comprovar el compliment d’aquesta regla.”

4. S’ha incorporat a l’expedient de contractació la declaració de la cap d’unitat 
de Cultura de l’Ajuntament de Ripollet, senyora DADES PROTEGIDES, 
conforme no s’està alterant l’objecte del contracte, per tal d’evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació. Consta també a l’expedient 
administratiu la proposta econòmica presentada per l’empresa RSM 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS, S.L. 

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

Per tot el que s'ha exposat abans, la regidora delegada d’Economia, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS

1. Aprovar la necessitat de disposar del servei de lloguer i muntatge d’estructures 
per fer ombra per a les activitats culturals previstes aquest estiu. 

2. Adjudicar a l’empresa RSM PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y EVENTOS, S.L., 
amb NIF B98411234, el contracte de servei de lloguer i muntatge d’estructures 
per fer ombra per les activitats cultures d’estiu.

3. Aprovar la disposició de la despesa per un import de 14.883,00 €, IVA inclòs, 
previst per l’exercici corrent, imputant-se aquesta quantitat a l’aplicació 
pressupostària 601.338.226091-Cultura segura, serveis i subministraments 
activitats al carrer, del Pressupost de 2021.

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

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

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

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

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

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

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