Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet (Barcelona),
CERTIFICO: Que, el 24 de maig de 2022, la Junta de Govern Local, en exercici de
les competències que li han estat delegades per Resolució d’Alcaldia 1863/2019,
de 5 de desembre, publicades en el BOP el dia 16-12-19, aprovà, entre d’altres,
l’acord següent:
“4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
4.1. Ocupació:
4.1.1. Aprovació inici de l'expedient administratiu de licitació del contracte
de servei, per a la impartició d'accions formatives pertanyents a diferents
projectes ocupacionals i la formació ocupacional local del Departament
d'Ocupació de l'Ajuntament de Ripollet, a executar durant l'any 2022.
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24/05/2022 Secretària
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Fets
1.

El 25 de març de 2022, la tècnica d’Orientació i Inserció Laboral, adscrita al
Departament d’Ocupació dins l’àmbit de Desenvolupament Econòmic, va
emetre informe, que consta incorporat en l’expedient administratiu, quin
tenor es dona per reproduït, justificant la necessitat del servei per la
impartició d’accions formatives pertanyents a diferents projectes
ocupacionals i la formació ocupacional local del Departament d’Ocupació de
l’Ajuntament de Ripollet, a executar durant l’any 2022.

2.

L’Ajuntament no disposa de mitjans tècnics materials ni humans necessaris
per executar un contracte d’aquestes característiques, motiu pel qual cal
procedir a la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de
tracte.

3.

El Departament d’Ocupació, ha elaborat el Plec de clàusules administratives
particulars –PCAP– i el Plec de prescripcions tècniques –PPT–, quin tenor i
documentació conformen l’expedient administratiu de licitació i posterior
contracte administratiu, donant compliment als articles 122 i 124 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de 2007, de la Comissió Europea té la següent
numeració: CPV 80500000-9 Serveis de formació.

4. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la d’un
contracte administratiu de serveis, d’acord amb la definició que del mateix
estableix l’article 17 LCSP.
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5.

En aplicació del tenor de l’article 101.1 i 101.2 de la LCSP i l’article 5.1 de la
Directiva 2014/24/UE, de contractes de les administracions públiques, en
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aquest cas, el valor estimat d’aquest contracte ascendeix a 42.701,20 €,
sense incloure l’IVA, exempt segons la Llei 37/1992, per la durada inicial del
contracte, prevista en vuit mesos i que es distribueix en 6 lots:
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2

3
4
5

6

Acció formativa
Hores
PRL sector neteja
50
Treball en equip
30
Introducció als procediments administratius
10
al sector públic

Participants Grup
15
1
10
1
15
1

Comunicació, mediació i acompanyament
digital

10

15

1

Ajudant cambrer/a amb coneixements
d’enologia
Cuina amb certificat manipulació aliments
Nutrició i dietètica
Horticultura Ecològica i Jardineria Sostenible

60

15

1

60
32
70

15
30
15

1
2
1

Soldadura amb operacions bàsiques de
fabricació mecànica
Competències digitals bàsiques
Competències digitals bàsiques
Competències digitals
E-Commerce “Com gestionar vendes en línia”
Informàtica per optar a acreditació ACTIC
(en línia)

70

15

1

30
60
15
60
12

10
10
45
15
20

1
1
3
1

Iniciació a la mecànica i manteniment de
bicicletes

1
10

15

Total licitació
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Lot
1
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Programa
Import
Formació Ocupacional Local
3.000,00
Treball i Formació (línies MG45 I DONA)
1.887,60
Suport a les actuacions municipals i
600,00
recuperació laboral de la COVID-19 (SAMCOVID19)
Suport a les actuacions municipals i
600,00
recuperació laboral de la COVID-19 (SAMCOVID19)
Formació Ocupacional Local
3.600,00
Formació Ocupacional Local
Programa TecnoTalent Vallès
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs
Locals 2022
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs
Locals 2022
Treball i Formació (línies MG45 I DONA)
Treball i Formació (línia JOVES)
Programa TecnoTalent Vallès
Programa TecnoTalent Vallès
Suport a les actuacions municipals i
recuperació laboral de la COVID-19 (SAMCOVID19)
Suport a les actuacions municipals i
recuperació laboral de la COVID-19 (SAMCOVID19)

€
€
€

€

€

4.200,00 €
3.840,00 €
4.900,00
€
5.600,00 €
1.887,60
4.866,00
2.700,00
3.600,00
720,00

Total lot
6.087,60 €

11.640,00 €

4.900,00 €
5.600,00 €

€
€
€
€
€

13.773,60 €

700,00 €

700,00 €

42.701,20 €

6. La forma d’adjudicació es farà mitjançant procediment obert simplificat
sumari previst a l’apartat 6 de l’art. 159 LCSP, i es basarà en el principi de
millor relació qualitat preu, mitjançant l’adjudicació amb criteris de valoració
automàtics, en virtut d’allò que estableixen els art. 145, 146, 159.6 i
concordants LSCP.
7.

En l’expedient administratiu hi consta l’informe emès per la tècnica
responsable d’aquesta contractació, justificant la necessitat de contractació
a què es refereix aquest document i recollides de manera general al present
PCAP i detalladament al Plec de prescripcions tècniques que forma part de
la documentació de la present licitació.
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Fonaments de dret
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb
les competències que atribueix a les corporacions locals la disposició addicional
tercera de l’esmentat text legal.
Per tot el que s'ha exposat abans, i fent ús de les facultats delegades per
Resolució d’Alcaldia 1863/2019, de 5 de desembre, la regidora delegada
d’Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
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1. Aprovar, l’inici de l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat sumari, el
contracte de servei per a la impartació d’accions formatives, pertanyents a
diferents projectes ocupacionals i la formació ocupacional local del Departament
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.
2. Aprovar, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques per a l’execució d’aquest servei, que regirà la licitació i
adjudicació del servei per a la impartició d’accions formatives, pertanyents a
diferents projectes ocupacionals i la formació ocupacional local del Departament
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet.
3. Autoritzar, la despesa següent, amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries del vigent Pressupost de l’Ajuntament de Ripollet:
Partida pressupostària
202.2411.226999
Projectes i programes DIBA

Projecte
Quantia
Plans Locals d'Ocupació Catàleg
10.500,00 €
2021-2023: Xarxa de Governs
Locals 2022, de Diputació de
Barcelona
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Projecte
Treball,
Talent
i
Tecnologia (TecnoTalent Vallès)
Total
Partida pressupostària
202.2411.226996
Projectes
i
programes
Generalitat-SOC

Total
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Partida pressupostària
202.2411.226993
Accions
de
formació
ocupacional

Total

10.140,00 €
20.640,00 €

Projecte
Quantia
Treball i Formació dins de les
3.775,20 €
línies Dona i MG45
Treball i Formació línia Joves
4.866,00 €
tutelats i ex-tutelats convocatòria
2021
8.641,20 €
Projecte
Quantia
Suport a les actuacions municipals
2.620,00 €
i de recuperació laboral de la
COVID-19 (SAM-COVID19)
Accions de Formació Ocupacional
10.800,00 €
Local adreçades a persones en
situació
d’atur
i/o
millora
d’ocupació
13.420,00 €

4. Autoritzar la despesa màxima per atendre el servei, amb consignació suficient
per l’exercici en que tingui vigència el contracte, amb el import següent:
Any 2022: mesos de maig a desembre:
 202.2411.226999: despesa de 20.640,00€, exempt d’IVA, segons Llei
37/1992.
 202.2411.226996: despesa de 8.641,20€, exempt d’IVA, segons Llei
37/1992.
 202.2411.226993: despesa de 13.420,00€, exempt d’IVA, segons Llei
37/1992.

6. Anunciar, la convocatòria de la contractació de l’esmentat servei, en el Perfil
del contractant, perquè els interessats puguin presentar proposicions durant el
termini d’onze dies hàbils, comptadors des del dia següent a la data de publicació
de l’anunci de licitació a la plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya. D’acord amb la disposició addicional quinzena LCSP, la
presentació d’ofertes es presentarà única i exclusivament a través d’aquesta
plataforma dins del termini assenyalat.
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5. Designar, com a persona responsable del contracte, a la tècnica d’Orientació i
Inserció Laboral del Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet, d’acord
amb el que estableix l’article 62 de la LCSP.
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7. Disposar, que la Mesa de contractació estarà integrada pels membres que
s’indiquen a continuació, o bé les persones en que puguin delegar:
Presidència: la regidora d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet o la persona en
qui delegui.
Vocals: la secretària, l’interventor de l’ajuntament de Ripollet i una persona
tècnica del Departament d’Ocupació.
Secretaria: actuarà com a secretari/ària de la Mesa, un funcionari de la
corporació o, si no n’hi ha, un altre tipus de personal dependent de l’òrgan de
contractació.
8. Facultar l’alcalde, per a l’execució dels actes que siguin escaients, per a
l’efectivitat del present acord.”
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, segons el que autoritza l’article 206
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb el vistiplau de l’alcalde.
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