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

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió:

Núm.: JGL 2022/16
Caràcter: ordinària
Data: 26 d'abril de 2022
Horari: 10.10 a 10.20 hores
Lloc: sala de Junta de Govern Local

Assistents:

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

Absents:

Sra. Pilar Castillejo Medina 1a tinenta d’alcalde
Sra. Reyes Muñoz Nevado 2a tinenta d’alcalde
i Sr. Pablo López Fernández regidor amb veu i sense vot

Altres assistents:

Sr. Francisco Sánchez Sierra regidor amb veu i sense vot

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

Desenvolupament de la sessió:

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

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

Codi Segur de Validació e76b14eff9fa412181f1e31e7fa065a5001

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

03
/0

5/
20

22
S

ec
re

tà
ri

a

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


següent, i s’adopten per unanimitat els acords corresponents, llevat que en ells 
s’assenyali expressament la votació efectuada i el seu resultat:

1. Aprovació acta sessió anterior.

2. Despatx d'ofici.

3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació pagament quota a l’Associació Xarxa de Municipis, per 
l’Economia Social i Solidària (XMESS), corresponent a l’exercici 2022.

3.1.2. Aprovació definitiva crèdits incobrables (fallits) a proposta de l’ORGT.

3.1.3. Aprovació de relacions de pagaments, que figuren incloses en les relacions: 
2022.2.0000129R; 2022.2.0000130R; 2022.2.0000131R; 2022.2.0000132R; 
2022.2.0000133R; 2022.2.0000134R, de data 6 d’abril de 2022 i ordenació del 
seu del pagament.

3.1.4. Aprovació de relacions de pagaments, que figuren incloses en les relacions:
2022.2.0000135R; 2022.2.0000137R; 2022.2.0000138R; 2022.2.0000139R; de
data 06 d’abril de 2022 i ordenació del seu pagament.

3.1.5. Aprovació i ordenació del seu pagament –Tramitació OFI’s Gener 2022- 
Relació 2022.2.0000140R.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Beques menjador Escoles Bressols, Octubre 2021.

4.1.2. Beques menjadors Escoles Bressols, Novembre i Desembre 2021.

4.2. Educació:

4.2.1. Modificació del calendari i barem per a la preinscripció escolar, a les escoles 
bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema, per al curs 2022-23.
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5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Protecció del Medi:

5.1.1. Subvencions per actuacions de manteniment i conservació de lleres 2020-
2021 a les conques internes de Catalunya de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Urgència:

6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

6.1. Economia:

6.1.1. Determinació proposta amb la millor relació qualitat preu de la licitació del 
contracte administratiu de serveis d’igualtat i acollida, atenció psicològica, 
orientació jurídica i punt lila (SIAD), dins l’àrea de Polítiques d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Ripollet.

*****

1. Aprovació acta sessió anterior.

D’acord amb el que disposa l’article 110 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, s’aprova l’acta núm. 2022/15, de 19 d’abril.

2. Despatx d’ofici.

Restar assabentats:

 Del Decret d’Alcaldia 2022/664, de 19 d’abril, pel qual s’aprova el Padró en 
concepte de taxa de serveis de l’aparcament El Molí, corresponent al mes de 
maig 2022, per un import total de 1.740.00 €.

 Del Decret d’Alcaldia 2022/665, de 19 d’abril, pel qual s’aprova el Padró en 
concepte de taxa de serveis del mercat municipal, corresponent al mes de 
gener 2022, per un import total de 12.791,55 €.
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3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

3.1. Economia:

3.1.1. Aprovació pagament quota a l’Associació Xarxa de Municipis, per 
l’Economia Social i Solidària (XMESS), corresponent a l’exercici 2022.

Antecedents de fet:

1. El 27 d’abril de 2017, per sessió plenària, es va aprovar l’adhesió del municipi 
de Ripollet, com a membre de ple dret, de l’Associació Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social i Solidària (XMESS), així com la proposta d’Estatus que 
regiran l’esmentada associació.

2. Que l’article 30, del títol IV Règim econòmic dels Estatus de l’Associació, diu 
que els ingressos es componen, entre d’altres, de quotes anuals ordinàries.

3. El 19 de novembre de 2021, l’Assemblea General de l’Associació, va acordar 
fixar la quota dels membres associats, calculada d’acord amb les dades 
oficials de població dels municipis publicades per l’Idescat a 1 de gener de 
2020, fins que en surtin publicades les noves xifres de població, Per tant, es 
fixa per l’Ajuntament de Ripollet un import de quota per a l’any 2022, de 
825,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 202.2411.48004 
“Quota Xarxa de Municipis XMESS”, del vigent Pressupost de l’Ajuntament.

4. L’1 de febrer de 2022, el tècnic d’Economia Social i Solidària, emet informe, 
el qual consta incorporat en l’expedient i que es dóna per reproduït 
literalment.

5. En data 22 de març de 2022, la Junta de Govern Local, en exercici de les 
competències que té delegades, publicades en el BOP el dia 16-12-19, 
aprovà, entre d’altres, l’acord següent:

- Autoritzar, disposar i reconèixer el crèdit per import de 825,00 euros, a 
favor de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, 
amb NIF G67046573, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
202.2411.48004 “Quota Xarxa de Municipis XMESS”, del Pressupost 
municipal per l’exercici 2022.

6. Comprovats els registres comptables de l’Ajuntament, l’Associació Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), no té cap deute pendent 
amb aquesta entitat.
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Fonaments de dret

Resolució d’Alcaldia 2019/1863, de 5 de desembre, publicat al BOPB de 16 de 
desembre de 2019, de delegació específica d’atribucions en la Regidoria 
d’Ocupació i de Comerç i Empresa.

Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde 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 que 
ha estat delegada en la Junta de Govern Local per la Resolució d’Alcaldia 
1863/2019, de 5 de desembre de 2019.

Per tot el que s’ha exposat abans, la Junta de Govern Local adopta els següents

ACORDS

1. Ordenar el pagament per import de 825,00 euros, a favor de l’Associació Xarxa 
de Municipis per l’Economia Social i Solidària, amb NIF G67046573, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 202.2411.48004 “Quota Xarxa de Municipis XMESS”, 
del Pressupost municipal per l’exercici 2022.

2. Notificar aquest acord a la Presidència de l’Associació Xarxa de Municipis 
d’Economia Social i Solidària (XMESS).

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

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

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

Antecedents:

1. Examinades les Propostes de Declaracions de Crèdits Incobrables presentades 
per l’Organisme de Gestió Tributària, i vista la documentació adjunta, on podem 
comprovar que s’han practicat totes les accions necessàries, procedeix aprovar 
cadascun dels expedients presentats com a Crèdit Incobrable, i donar-los de 
baixa en la comptabilitat municipal.

2. Vist l’informe emès per la Tresoreria, s’acorda:

Primer.- Aprovar i declarar Crèdits Incobrables i donar de baixa en la 
comptabilitat municipal, els crèdits dels expedients instruïts pe l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, i que pugen un total de 
280.813,61€, en compliment d’allò que disposen els arts. 163 i 166 del 
Reglament General de Recaptació, i que es relacionen a continuació, fent 
referència al nº de factura i import presentat pel mateix Organisme de Gestió 
Tributària:

Factura nº 21001,  per un import de 83.931,42 €
Factura nº 21002,  per un import de 86.943,33 €
Factura nº 21003,  per un import de 101.007,41 €
Factura nº 21004,  per un import de 5.776,08 €
Factura nº 21005,  per un import de 3.155,37 €

3.1.3. Aprovació de relacions de pagaments, que figuren incloses en les 
relacions: 2022.2.0000129R; 2022.2.0000130R; 2022.2.0000131R; 
2022.2.0000132R; 2022.2.0000133R; 2022.2.0000134R, de data 6 d’abril 
de 2022 i ordenació del seu del pagament.

Antecedents de fet:

1. Vist les relacions de factures, de data 31 de març de 2022, per un import total 
de 64.791,82€, aprovades a l’acord de Junta de Govern Local nº 2022/863 amb 
data 05 d’abril de 2022.

Relació Import Descripció

20220000007F 5.247,00 €
ADO_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 
2022 PRESIDÈNCIA

20220000008F 590,70 €
ADO_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 
2022 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

20220000009F 8.983,20 €
ADO_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 
2022 DRETS SOCIALS
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20220000010F 32.901,11 €
ADO_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 
2022 CIUTAT I SOSTENIBILITAT

20220000011F 3.841,95 €
ADO_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 
2022 GOVERNANÇA

20220000013F 13.227,86 €
ADO_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 
2022 DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

TOTAL 64.791,82 €

2. Vistes les relacions de P, de data 06 d’abril de 2022, per un import total de 
64.791,82€, que resten pendents d’aprovació,

Relació Import Descripció

2022.2.0000129R 5.247,00 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
PRESIDÈNCIA

2022.2.0000130R 590,70 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2022.2.0000131R 8.983,20 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
DRETS SOCIALS

2022.2.0000134R 32.901,11 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
CIUTAT I SOSTENIBILITAT

2022.2.0000132R 3.841,95 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
GOVERNANÇA

2022.2.0000133R 13.227,86 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

TOTAL 64.791,82 €

3. Fetes les comprovacions en els registres de l’Ajuntament, no consta cap deute  
dels tercers incorporats a les relacions de les obligacions aprovades.

Fonaments de dret:

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

2. Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde 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 l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la 
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Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local 
adopta els següents:

ACORDS

1. Aprovar les relacions de pagaments, que figuren incloses en les següents 
relacions: 
2022.2.0000129R;2022.2.0000130R;2022.2.0000131R;2022.2.0000132R;202
2.2.0000133R;2022.2.0000134R, de data 06 d’abril de 2022. L’import total és 
de 64.791,82€, que comprèn el detall inclòs en les relacions adjuntes al 
expedient 2022/2042.

2. Ordenar el pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici en curs de les 
relacions del punt anterior.

3. Comunicar al departament d’intervenció i a la tresoreria l’esmentat acord.

3.1.4. Aprovació de relacions de pagaments, que figuren incloses en les 
relacions: 2022.2.0000135R; 2022.2.0000137R; 2022.2.0000138R; 
2022.2.0000139R; de data 6 d’abril de 2022 i ordenació del seu 
pagament.

Antecedents de fet:

1. Vist les relacions de factures, de data 31 de març de 2022, per un import total 
de 276.096,06€, aprovades a l’acord de Junta de Govern Local nº 2022/846 amb 
data 05 d’abril de 2022.

Relació Import Descripció

20220000012F 205.359,16 €
O_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
DRETS SOCIALS

20220000014F 57.434,78 €
O_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
CIUTAT I SOSTENIBILITAT

20220000015F 11.045,49 €
O_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
GOVERNANÇA

20220000016F 2.256,63 €
O_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

TOTAL 276.096,06 €

2. Vistes les relacions de P, de data 06 d’abril de 2022, per un import total de 
276.096,06€, que resten pendents d’aprovació,

Relació Import Descripció

20222.0000135R 205.359,16 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
DRETS SOCIALS
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2022.2.0000137R 57.434,78 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
CIUTAT I SOSTENIBILITAT

2022.2.0000138R 11.045,49 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
GOVERNANÇA

2022.2.0000139R 2.256,63 €
P_ 4ª APROVACIÓ FACTURES MARÇ 2022 
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

TOTAL 276.096,06 €

3. Fetes les comprovacions en els registres de l’Ajuntament, no consta cap deute  
dels tercers incorporats a les relacions de les obligacions aprovades.

Fonaments de dret:

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

2. Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde 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 l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local 
adopta els següents:

ACORDS

1. Aprovar les relacions de pagaments, que figuren incloses en les següents 
relacions:
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2022.2.0000135R;2022.2.0000137R;2022.2.0000138R;2022.2.0000139R; de 
data 06 d’abril de 2022. L’import total és de 276.096,06€, que comprèn el detall 
inclòs en les relacions adjuntes al expedient 2022/2044.

2. Ordenar el pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici en curs de les 
relacions del punt anterior.

3. Comunicar al departament d’intervenció i a la tresoreria l’esmentat acord.

3.1.5. Aprovació i ordenació del seu pagament –Tramitació OFI’s Gener 
2022- Relació 2022.2.0000140R.

Antecedents de fet:

1. Vist les relacions de factures incloses en la relació d’obligacions número 
2022.2.0000108R, de data 23 de març de 2022, per un import total de 
10.179,13€, aprovades a l’acord de Junta de Govern Local nº 2022/750 amb data 
05 d’abril de 2022.

2. Vist la relació de pagaments número 2022.2.0000140R, de data 06 d’abril de 
2022, per un import total de 10.179,13€, que resta pendent d’aprovació,

3. Fetes les comprovacions en els registres de l’Ajuntament, no consta cap deute  
dels tercers incorporats a les relacions de les obligacions aprovades.

Fonaments de dret:

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

2. Vistes les atribucions que confereix a l’alcalde 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 l’anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà de la Resolució de 
l’Alcaldia núm. 1863/2019, de 5 de desembre, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona el 16 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local 
adopta els següents:
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ACORDS

1. Aprovar la relació de pagaments número 2022.2.0000140R de data 06 d’abril 
de 2022. L’import total és de 10.179,13€, que comprèn el detall inclòs en la 
relació adjunta al expedient 2022/1465.

2. Ordenar el pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici en curs de la 
relació del punt anterior.

3. Comunicar al departament d’intervenció i a la tresoreria l’esmentat acord.

4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS

4.1. Serveis Socials:

4.1.1. Beques menjador Escoles Bressols, Octubre 2021.

Fets

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

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

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

Amb data 29 de junio 2021, la junta de Govern Local va aprovar  la convocatòria 
de beques menjador escoles bressols municipals de Ripollet per curs 2021-2022.,  
d’octubre 2021 fins final juliol 2022.

El període de sol·licituds de beques/ ajuts  del curs 2021-2022 va ser del 16 de 
juliol fins al 12 d’agost  d’enguany.

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

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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2. Bases Específiques de Subvencions en Règim de Concurrència Competitiva de 
l’Ajuntament de Ripollet i Patronats, aprovades pel Ple celebrar amb data 27 
de desembre de 2018. Publicades al BOP de Barcelona amb data 7 de gener 
de 2019.

3. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

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

5. Convocatòria de beques de menjador escolar pel curs 2021/22, aprovades per 
Junta de Govern Local en sessió del 29 juny 2021.

6. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.

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

Examinats els fets, l’informe tècnic de data 7 d’abril 2022 i altres expedients, 
procedents, associats a aquest, i les disposicions legals aplicables a l’assumpte 
que es menciona a la proposta i, de conformitat amb allò que es preveu als 
articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:

Primer.- Atorgar les beques dels menjadors escolars  del mes d’octubre  2021 
corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema per 
un import total de 589,27€.

Segon.- Autoritzar, disposar la despesa, i aprovar el reconeixement de  
l’obligació de les beques dels menjadors escolar del mes d’octubre 2021 
(corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  i La Verema) 
per un import total de 589,27€, segons l’annex I “ relació beques menjador escoles 
bressols municipals Ripollet mes octubre 2021” adjunt a l’ expedient que comença 
per l’alumne amb nif tutor DADES PROTEGIDES i acaba per l’alumne amb nie 
tutor DADES PROTEGIDES.

Tercer.- Ordenar el pagament a l’endossatari Eurest Catalunya S.L. amb CIF 
B58062027 per un import de 589,27€, de conformitat amb el disposat al punt 
16 de les bases reguladores i convocatòria.

Quart.- Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador 
escolar, del vigent pressupost.
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Cinquè.- Notificar a l’endossatari.

Sisè.- Comunicar a tresoreria i intervenció.

4.1.2. Beques menjador Escoles Bressols, Novembre i Desembre 2021.

Fets

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

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

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

Amb data 29 de juny 2021, la junta de Govern Local va aprovar  la convocatòria 
de beques menjador escoles bressols municipals de Ripollet per curs 2021-2022.,  
d’octubre 2021 fins final juliol 2022.

El període de sol·licituds de beques/ ajuts  del curs 2021-2022 va ser del 16 de 
juliol fins al 12 d’agost  d’enguany.

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

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Bases Específiques de Subvencions en Règim de Concurrència Competitiva de 

l’Ajuntament de Ripollet i Patronats, aprovades pel Ple celebrar amb data 27 
de desembre de 2018. Publicades al BOP de Barcelona amb data 7 de gener 
de 2019.

3. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

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

5. Convocatòria de beques de menjador escolar pel curs 2021/22, aprovades per 
Junta de Govern Local en sessió del 29 juny 2021.

6. Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de 
l’Ajuntament de Ripollet, aprovat definitivament l’1 de setembre de 2021, 
data en la qual es va publicar l’edicte al BOP.
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7. Llei 39/2015 de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Examinats els fets, l’informe tècnic de data 7 d’abril 2022 i altres expedients, 
procedents, associats a aquest, i les disposicions legals aplicables a l’assumpte 
que es menciona a la proposta i, de conformitat amb allò que es preveu als 
articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:

Primer.- Atorgar les beques dels menjadors escolars  del mesos de novembre i 
desembre 2021 corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  
i La Verema per un import total de 1.197,01€.

Segon.- Autoritzar, disposar la despesa, i aprovar el reconeixement de  
l’obligació de les beques dels menjadors escolar del mesos de novembre i 
desembre 2021 (corresponents a l’escoles bressols municipals La Rodeta del Molí  
i La Verema) per un import total de 1.197’01€., segons l’annex I “ relació beques 
menjador escoles bressols municipals Ripollet mesos novembre i desembre 2021”, 
adjunt a l’ expedient, que comença per l’alumne amb nif tutor DADES 
PROTEGIDES i acaba per l’alumne amb nie tutor DADES PROTEGIDES.

Tercer.- Ordenar el pagament a l’endossatari Eurest Catalunya S.L. amb CIF 
B58062027 per un import de 1.197’01€, de conformitat amb el disposat al punt 
16 de les bases reguladores i convocatòria.

Quart.- Imputar la despesa a la partida 301.2312.48001 Beques de menjador 
escolar, del vigent pressupost.

Cinquè.- Notificar a l’endossatari.

Sisè.- Comunicar a tresoreria i intervenció.

4.2. Educació:

4.2.1. Modificació del calendari i barem per a la preinscripció escolar, a les 
escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema, per al curs 
2022-23.

Antecedents:

- Vist que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, atorga als ajuntaments 
de Catalunya la competència en matèria de preinscripció i matrícula a les escoles 
bressol municipals.

- Vista la resposta de la Inspecció Educativa davant la consulta de competències 
atribuïdes als ajuntaments: "... la LEC diu que els ajuntaments tenen les competències 
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d’admissió pel que fa a les llars d’infants. Alguns decideixen exercir-les i regulen el 
procés, i altres no, i aleshores s’aplica el que estableix la resolució per defecte. Però, en 
tot cas, la competència és municipal, i malgrat informem de la preinscripció a les llars 
d’infants des del web del departament, sempre dirigim a que consultin als ajuntaments 
en última instància, per si han establerts criteris i barems propis i calendari propi”

- Vist el què consta al DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres estableix en l’article 
15.3: “Quan una persona física o jurídica és titular de més d’una llar d’infants en un 
mateix municipi, l’obligació continguda al punt anterior d’aquest article s’entén en 
relació amb el conjunt de totes les llars d’infants de la seva titularitat en aquell municipi. 
A cadascuna de les llars d’infants de la mateixa titularitat, en un mateix municipi, s’ha 
de fer oferta de places en relació a almenys els dos trams consecutius d’edat superior 
dels que integren el cicle. Quan una llar d’infants fa oferta de places per a infants de zero 
anys ha de fer oferta per als infants d’un any i per als infants de dos anys.”.

- Vist que des del curs 2014-2015, a l’EBM La Rodeta del Molí només s’ofereixen 
places per als dos trams consecutius d’edat superior dels que integren el cicle. 
No s’ofereixen places per infants de 4 a 12 mesos (aquest fet suposa un greuge 
per a les famílies de l’EBM La Rodeta del Molí, que tenint germans escolaritzats 
al centre, no podent escolaritzar els fills de 12 a 24 mesos).

- Vista la RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les 
normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació 
de Catalunya, per al curs 2022-2023, on consten els barems a aplicar; així com 
el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del 
procediment d'admissió, on s’estableix el procediment de preinscripció i 
matrícula i es fa constar que “Els ajuntaments s'han de regir pels criteris abans 
esmentats i per la resta que estableixen en exercici de les seves competències i 
poden elaborar el seu propi barem”.

- Vista la necessitat de modificar les dates de preinscripció, marcades per la 
Generalitat, per tal d’accelerar els terminis i poder tramitar la demanda de beca 
de menjador, per a l’alumnat durant el mes de setembre (amb el calendari actual 
els terminis no permeten aquesta possibilitat, de manera que els infants amb 
beca no en poden disposar fins al mes d’octubre).

Per tot l’exposat, s’acorda:

PRIMER- Modificar el calendari de preinscripcions amb les dates següents:

 Publicació de l'oferta: 4 de maig.
 Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós 

inclosos.
 Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la 

puntuació provisional: 25 de maig.
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 Termini per presentar una reclamació: Del 26 al 31 de maig.
 Sorteig del número de desempat: 1 de juny.
 Publicació de la llista definitives d’alumnat admès 3 de juny.
 Període de matrícula: Del 8 al 17.

SEGON- Modificar el barem de germans afegint un criteri de prioritat per tal que 
les famílies de l’EBM La Rodeta del molí disposin de punts per escolaritzar els 
seus fills de 4 a 12 mesos a l’EBM La Verema, ja que a la Rodeta no hi ha aquest 
nivell educatiu: “Afegir el criteri de prioritat amb 35 punts per accedir al nivell de 4 a 
12 mesos a l’EBM La Verema, a les famílies que tinguin un germà escolaritzat a l’EBM la 
Rodeta del Molí (els germans d’infants matriculats a l’EBM La Verema tindran els 50 
punts, per aquest criteri, tal com marca la Generalitat).”.

TERCER- Modificar el barem de fill/es de treballadores, per augmentar la 
probabilitat d’obtenir plaça al centre on es treballa i així poder gaudir del benefici 
que estableix el conveni col·lectiu, que contempla la gratuïtat de l’escolarització 
dels fills i filles dels treballadors/es del centre contractats per l’empresa que el 
gestiona: “Afegir el criteri de prioritat amb 50 punts “Quan el pare o mare o tutor/a 
legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció”. ”

QUART- Deixar establertes aquestes modificacions de barem, per a properes 
campanyes de preinscripció a les escoles bressol municipals, sempre que no 
entrin amb incompatibilitat amb la normativa vigent.

CINQUÈ.- Notificar als Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental i a 
Genera Mitjà Propi.

5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT

5.1. Protecció del Medi:

5.1.1. Renúncia de dues Subvencions per actuacions de manteniment i 
conservació de lleres 2020-2021 a les conques internes de Catalunya de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Antecedents de fets:

Primer.- En data 28 d'abril de 2020, l’Agencia Catalana de l’Aigua va aprovar el 
Programa de manteniment i conservació de lleres públiques per als anys 2020 i 2021, 
incloses les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a 
l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de les lleres públiques en 
trams urbans.

Segon.- En data 21 de juliol de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (número 8182) la Resolució TES/1736/2020, de 14 de 
juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Agència Catalana 
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de l’Aigua, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a 
l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en 
trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 515779).

Tercer.- En data 30 d’octubre de 2020, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 
2020/1471, es resol sol·licitar dos ajuts a l’ACA dins del Programa de 
manteniment i conservació de lleres públiques 2020–2021, per tal de fer front 
a la retirada de canya no eliminada del riu. En data 02 de novembre de 2020 es 
sol·licita a l’ACA els referits ajuts.

Quart.- En data 04 de juny, l’Agència Catalana de l’Aigua comunica a 
l’Ajuntament de Ripollet que és beneficiari de les dues subvencions sol·licitades.

Cinquè.- En data 30 novembre de 2021, es va donar compte  la Junta de Govern 
Local dels dos ajuts econòmics concedits per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
dins del seu “Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 
2020/21”.

Sisè.- En data 21 de març de 2022, el Tècnic del Projecte per a la recuperació 
dels rius Ripoll i Sec i la Técnica de Protecció del Medi d’aquest Ajuntament, 
emeten i signen informe del següent tenor literal:

<< En relació a la renúncia de les dues subvencions atorgades per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament de Ripollet d’acord amb la 
Resolució TES/1736/2020, de 14 de juliol, de convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per 
a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en 
trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 515779).), relatiu a l’expedient 
2020/5211, s’emet el següent INFORME:

Antecedents

1. En data 28 d'abril de 2020, l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar el 
Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2020 – 2021, incloses les 
bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions 
de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021.

2. En data 21 de juliol de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (número 8182) la Resolució TES/1736/2020, de 14 de juliol, de convocatòria 
per a la concessió de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua, en règim de 
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de 
manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021 
(ref. BDNS 515779).
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3. En data 2 de novembre de 2020 es van sol·licitar dues subvencions dins de 
l’esmentada convocatòria, una per tal de fer front a la retirada de canya no eliminada al 
projecte de “Recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll fins la presa de 
Barneda i la connexió per a vianants entre els camins paral·lels als  marges dret i 
esquerra del riu Ripoll fins a la zona d’horta municipal” executat per l’Àrea 
metropolitana de Barcelona i corresponent a 8.814,18 € (preu sense l’IVA, tal com indica 
l’esmentada convocatòria d’ajut): Proposta executiva: Treballs de manteniment i millora 
de l’entorn del gual del riu Ripoll al P.I. Molí d’en Xec. Expedient MCL001/20/000188. 
FUE-2021-01946699. I, una segona, per tal de fer front a part de la retirada de canya 
del tram denominat “entre ponts” i de la que es va sol·licitar la quantitat de 79.990,01 
€ (dels 80.000 € màxims atorgats per actuació. Preu sense l’IVA, tal com indica 
l’esmentada convocatòria d’ajut): Proposta executiva: Treballs de manteniment i millora 
de l’entorn fluvial del Riu Ripoll entre el pont de la carretera de l’estació i el pont del 
carrer de Tarragona. Expedient MCL001/20/000197. FUE-2021-01946705 Relacionat 
amb FUE-2021-02158917.

4. En data 11 de maig de 2021 es va publicar al tauler electrònic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya la resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 
data 10 de maig de 2021, amb la llista d’ens sol·licitants beneficiaris de les subvencions. 
L’Ajuntament de Ripollet va ser beneficiari d’ambdues sol·licituds.
Les actuacions previstes al programa s'havien d'executar en el període comprès entre l'1 
de gener de 2020 i el 31 d'octubre de 2021. En tot cas, l'execució de les actuacions havia 
d'iniciar-se abans del 31 de desembre de 2021.

5. En data 28 de juny de 2021 s’aprova definitivament el “Projecte de recuperació 
mediambiental de l'entorn fluvial del riu ripoll entre el pont de la carretera de l'estació i 
el pont del carrer de Tarragona” denominat col·loquialment “entre ponts”, que engloba 
els treballs de la “Proposta executiva: Treballs de manteniment i millora de l’entorn 
fluvial del Riu Ripoll entre el pont de la carretera de l’estació i el pont del carrer de 
Tarragona” abans mencionats, i que actualment es troba en període de licitació.

6. En data 15 de setembre de 2021 s’aprova definitivament el “Projecte de manteniment 
i conservació de lleres a Ripollet”, que engloba els treballs de la “Proposta executiva: 
Treballs de manteniment i millora de l’entorn del gual del riu Ripoll al P.I. Molí d’en Xec” 
abans mencionats, i que actualment es troba en període de licitació.

7. El fet d'englobar aquestes accions en projectes més grans va originar canvis i allargar 
el procediment de la seva licitació.

8. En data 30 de novembre de 2021, d'acord amb la Llei de Subvencions i a les bases de 
la convocatòria i tractant-se d'actuacions que impliquen una licitació segons la LCSP, es 
va demanar i obtenir pròrroga per a l’inici de les actuacions esmentades. Aquesta 
pròrroga -inajornable- atorgada permet l’inici màxim de l’execució de les actuacions 
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fins al 31 de març de 2022. L’inici de la licitació i els terminis d’execució (del 02/08/22 
al 15/11/22 i del 02/08/22 al 27/09/22, respectivament) impossibiliten el compliment 
d’aquest calendari.

9. En data 2 de març de 2022 atesa la impossibilitat de complir amb els terminis 
establerts a les bases en haver-se demorat el procés de licitació, i, per evitar incórrer en 
revocació, dins termini i mitjançant escrit, es sol·licita la renúncia provisional als ajuts 
concedits a l’espera d’acord de renúncia definitiva de l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Ripollet.

Fonaments de Dret

L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment de les administracions 
públiques, estableix que els interessats podran renunciar als seus drets quan no estigui 
prohibit per l’ordenament jurídic. Així mateix, l’Administració acceptarà la renúncia i 
declararà conclòs el procediment.

Consideracions tècniques

1. Atès que els treballs mencionats de “Proposta executiva: Treballs de manteniment i 
millora de l’entorn del gual del riu Ripoll al P.I. Molí d’en Xec” i “Proposta executiva: 
Treballs de manteniment i millora de l’entorn fluvial del Riu Ripoll entre el pont de la 
carretera de l’estació i el pont del carrer de Tarragona” van quedar englobats al 
“Projecte de manteniment i conservació de lleres a Ripollet” i al “Projecte de recuperació 
mediambiental de l'entorn fluvial del riu ripoll entre el pont de la carretera de l'estació i 
el pont del carrer de Tarragona” respectivament.

2. Atès que el fet d'englobar aquesta acció en projectes més grans ha originat canvis i 
allargat els procediments de la seva licitació.

3. Atès que s’ha exhaurit el termini per iniciar l’execució dels treballs indicats a la 
convocatòria.

4. Atès que en data pròxima de 31 de març de 2022 s’exhaureix el termini de la pròrroga 
inajornable concedida pel començament màxim de les obres.

5. Atès que ambdós projectes es troben en període de licitació amb una previsió de 
termini d’execució del 02/08/22 al 15/11/22 i del 02/08/22 al 27/09/22, 
respectivament impossibilitant el compliment dels terminis establerts a les bases en 
haver-se demorat el procés de licitació.

6. Atès que l’incompliment de les condicions establertes a la convocatòria sense renúncia 
en termini pot incórrer en una revocació.
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En conseqüència, vistos els antecedents i els fonaments de dret aplicables i, d’acord a tot 
l’exposat, a la Llei de Subvencions, a les bases de la present convocatòria, tractant-se 
d'actuacions que impliquen una licitació segons la LCSP i, una vegada esgotades les 
pròrrogues pertinents, s’informa favorablement sobre la renúncia definitiva a aquets 
ajuts per no poder acomplir els terminis establerts i evitar incórrer en una revocació, amb 
els inconvenients associats.>>

Fonaments de dret

L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment de les 
administracions públiques, estableix que els interessats podran renunciar als 
seus drets quan no estigui prohibit per l’ordenament jurídic. Així mateix, 
l’Administració acceptarà la renúncia i declararà conclòs el procediment.

RESOLUCIÓ TES/1736/2020, de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 14 de juliol 
d’enguany, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions 
de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 
i 2021 (ref. BDNS 515779).

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

Vista la proposta formulada per la Regidoria de Protecció del Medi i els informes 
dels caps, responsables o tècnics, emesos a l’efecte, s’acorda:

1. Renunciar a les dues subvencions atorgades per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua a l’Ajuntament de Ripollet d’acord amb la Resolució TES/1736/2020, de 
14 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions 
de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 
i 2021:

Ajut 1.- Per a la retirada de canya no eliminada al projecte de “Recuperació de 
l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll fins la presa de Barneda i la connexió 
per a vianants entre els camins paral·lels als  marges dret i esquerra del riu Ripoll 
fins a la zona d’horta municipal” executat per l’AMB, per un import de  8.814,18€, 
preu sense l’IVA, tal com indica l’esmentada convocatòria de l’ajut.

Ajut 2.- Per a la de retirada de part de la canya del tram denominat entre ponts 
i del que es sol·licitava la quantitat de 79.990,01€ dels 80.000€ màxims 
atorgats per actuació. Aquest import es també sense l’IVA, tal com s’indica a la 
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convocatòria de l’ajut. Ambdós imports estan supeditats a l’execució de les obres 
dins dels terminis fixats a les bases de la convocatòria.

2. Notificar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i comunicar als 
departament de Serveis Econòmics.

*****

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

6. ÀMBIT DE GOVERNANÇA

6.1. Economia:

6.1.1. Determinació proposta amb la millor relació qualitat preu de la 
licitació del contracte administratiu de serveis d’igualtat i acollida, 
atenció psicològica, orientació jurídica i punt lila (SIAD), dins l’àrea de 
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet.

Fets

1. El 22 de març de 2022, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es va 
aprovar l’inici de l’expedient del contracte administratiu de serveis d’igualtat 
i acollida, atenció psicològica, orientació jurídica i punt lila (SIAD), dins l’àrea 
de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet, mitjançant procediment 
obert i tramitació ordinària, aprovant els plecs de clàusules administratives 
particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques que el regeixen (PPT).

2. El 23 de març de 2022, des de Serveis Econòmics/Contractació, es va procedir 
a la publicació del corresponent anunci al Perfil de contractant de la 
Generalitat de Catalunya.

3. L’11 d’abril de 2022, es reuneix la Mesa de contractació, i procedeix a 
l’obertura del sobre A (documentació administrativa), declarant que les 
proposicions presentades a aquesta licitació han estat les següents:

 ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP, amb NIF G60729084, 
presentada en data 7 d’abril de 2022, amb número de registre ENTRA-
2022-5685.

 ETICHABITAT, SCCL, amb NIF F66437831, presentada en data 7 d’abril 
de 2022, amb número de registre ENTRA-2022-5703.

Una vegada comprovada que consta tota la documentació sol·licitada, es 
declara l’admissió de les dues proposicions presentades.
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4. El 19 d’abril de 2022, es reuneix novament la Mesa de contractació per tal 
de procedir a l’obertura i qualificació del sobre B, proposició econòmica i 
documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica.

5. La puntuació total obtinguda per les empreses licitadores, per ordre 
decreixent, en aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica continguts a la clàusula 12 del PCAP, és la següent:

L’oferta que ha obtingut la major puntuació és la presentada per 
ETICHABITAT, SCCL, la Mesa de contractació acorda proposar-la com a 
adjudicatària del contracte de serveis d’igualtat i acollida, atenció 
psicològica, orientació jurídica i punt lila (SIAD), dins l’àrea de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Ripollet.

Fonaments de dret

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

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

ACORDS

1. Aprovar, l’establiment de la puntuació obtinguda de les proposicions 
presentades i la seva classificació per ordre decreixent, d’acord amb els criteris 
establerts al Plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb la 
proposta realitzada per la Mesa de contractació:

ORDRE EMPRESA/ENTITAT PUNTS
1 ETICHABITAT, SCCL 45,70 punts
2 ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP 43,50 punts

2. Considerar que l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, en la licitació del 
contracte de referència, és la presentada per l’empresa ETICHABITAT, SCCL, amb 
NIF F66437831, de conformitat amb la proposta realitzada per la Mesa de 
contractació i l’oferta presentada per la mateixa.

ORDRE EMPRESA/ENTITAT PUNTS
1 ETICHABITAT, SCCL 45,70 punts
2 ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP 43,50 punts
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3. Notificar a l’empresa ETICHABITAT, SCCL que, d’acord amb l’establert a l’art. 
150.2 de la LCSP, presenti la documentació que s’indica a continuació en el  
termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord:

 Constitució de la garantia definitiva per la quantitat de 8.437,98 € 
corresponent al 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), que s’haurà de 
portar a terme de conformitat amb l’indicat al PCAP davant de la Tresoreria 
municipal.

 Acreditació documental dels requisits de solvència exigits en les clàusules 
11.1 i 11.2 del PCAP, així com la resta de documentació requerida a la clàusula 
28 del PCAP, i tota aquella necessària per a l’acreditació de l’experiència i 
formació aportada per l’empresa en la seva proposta com a criteri 
d’adjudicació, de conformitat amb allò previst a la clàusula 12 del mateix 
PCAP.

 Compromís d’adscriure la pertinent pòlissa d’assegurances.

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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Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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