AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL

Àrea: Administració General
Expedient: e-02.08.04.1408 5/2021
Procediment: Servei per a la dinamització dels tallers en el marc del pla educatiu d’entorn curs 2021-2022
CERTIFICAT
GERARD SOLDEVILA FREIXA, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL
(Ripollès).

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

CERTIFICO:Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 25 d'octubre de 2021 va adoptar,
entre d’altres, l’acord que es transcriu següent:
«..»
3.2. Expedient e-02.08.04.1408 5/2021 Aprovació dels plecs reguladors del servei per a la dinamització
dels tallers en el marc del Pla Educatiu d’Entorn curs 2021-2022
IMotivació
Es requereix la contractació del servei per a la dinamització dels tallers en el marc del Pla Educatiu d’Entorn
amb l’objectiu de millorar les condicions d’escolarització i l’èxit escolar i educatiu mitjançant actuacions
adreçades a orientar l’alumnat i les seves famílies al llarg del procés formatiu i evitar l’abandonament escolar
prematur. Com l’ajuntament no disposa de professional per realitzar aquesta dinamització, és necessari la
contractació externa d’aquest servei.
Vistes les característiques del servei i l’import del seu valor estimat, es considera com a procediment més
adequat el procediment obert simplificat abreujat, previst a l’article 159.6 de la LCSP, amb varis criteris
d’adjudicació.
Vist l’informe favorable d’Intervenció Municipal en relació a la proposta de finançament d’aquestes serveis i
atès l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals pel que fa a Despeses Futures.
Vistos el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir
l’adjudicació del contracte, i de conformitat amb l’article 117, relatiu a l’aprovació de l’expedient, i la
disposició addicional segona de la LCSP, relativa a les competències en matèria de contractació de les
Entitats Locals.
D’acord amb les competències delegades a la Junta de Govern Local segons Decret de l'Alcalde-President
de data 25 de juny de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 144 de 29 de juliol
de 2019, i d'acord amb allò establert en el Reglament Orgànic Municipal, publicat en el BOP número 70 d'1
de juny de 2000, s’emet la següent:
Disposició
La Junta de Govern Local resol:
3.2.1. Aprovar l’expedient de contractació relatiu al servei per a la dinamització dels tallers en el marc del pla
Educatiu d’Entorn curs 2021-2022 mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb varis criteris
d’adjudicació i dos lots.
3.2.2. Adoptar el compromís de consignació pressupostària en el pressupost de l’any de 2022 per fer front a
la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada.
3.2.3. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte al servei per a la dinamització dels tallers en el marc del Pla Educatiu d’Entorn curs
2021-2022.
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3.2.4. Publicar en el Perfil del Contractant els plecs i l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 10 dies
hàbils els licitadors que ho considerin puguin presentar les proposicions pertinent.
3.2.5. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde president, Il·lustríssim senyor Jordi
Munell i Garcia, per a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords anteriors.
".."
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I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vist-i-plau El regidor delegat, Josep Maria
Creixans Pons, sense perjudici d’allò que resulti de l’aprovació definitiva de l’acta.
Vist i plau,
Josep Maria Creixans Pons
Regidor delegat
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