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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE MUNICPAL

Identificació de la sessió:
Núm.: 5/2019.
Caràcter: Ordinària.
Data: 25 d’abril de 2019.
Horari: De 19.35 h a 20.23 h.
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial.

José María Osuna López
03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Assistents:
Sr. José Ma Osuna López
Sra. Ma Pilar Castillejo Medina
Sr. Oriol Mor Hernández
Sr. David Fontanals Grau
Sr. Ramiro Moldes Custodio
Sra. Reyes Muñoz Nevado
i Sr. Francisco Sánchez Sierra

alcalde
1a tinent d’alcalde
2n tinent d’alcalde
4t tinent d’alcalde
regidor
3a tinent d’alcalde
5è tinent d’alcalde

ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA
ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA
ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA
ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA
ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA
ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA
ADRIPOLLET-CAV-CUP-PA

Sra. Maria Lladó Leal
Sr. Luis M. Tirado García
Sr. Juan Molina Gómez
Sr. Antonio J Francolí Francisco
Sr. José Luís Suárez Román
i Sra. Ma. Carmen Gutiérrez Ortiz

regidora
regidor
regidor
regidor
regidor
regidora

PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP

Sr. Josep Gabarra Barneda
Sr. Francisco Javier Tapia Martínez
i Sra. Caridad Pérez Díaz

regidor
regidor
regidora

C’s
C’s
C’s

Sr. Víctor Díeguez García

regidor

PP

Sra. Lurdes Serra Suñe

regidora

ERC-JpR-AM

Sr. Xavi Peñarando Morea

regidor

PDeCAT

Sra. Mònica Laborda Gonzalo

regidora

No adscrita

Sr. Emiliano Mora Labrada
i Sra. Neus Comas Pinto.

secretari accidental
interventora accidental

S’han excusat d’assistir-hi:
Sr. Santos Gómez Pedrosa

regidor

No adscrit

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la
llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
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L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1. DESPATX D'OFICI.
Comissió Informativa de Serveis Centrals:
2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’EXERCICI 2018.
3. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2019, TRAMITAT PER
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
4. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2019, TRAMITAT PER
SUPLEMENTS DE CRÈDIT.

José María Osuna López

6. APROVACIÓ DEL TEXT DE L’ENCÀRREC A GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET,
S.L DE L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE NETEJA DE LES
INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL I ELS ENS I ORGANISMES
DEPENDENTS AIXÍ COM AQUELLS QUE TINGUÉS ENCOMANATS QUE
DETERMINI.
7. APROVACIÓ DEL TEXT DE L’ENCÀRREC A GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET,
S.L DE L’EXERCICI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS DE RIPOLLET.
8. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DEL SERVEI MUNICIPAL DE L’ESCOLA DE
MÚSICA.
9. CONVENI DE COL.LABORACIÓ INSTITUCIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE
RIPOLLET I L’INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ
PATRIMONIAL.
10. CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2019.
11. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET RELATIU AL PROGRAMA DE
MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES, PER A L’ANY 2019.
Comissió Informativa de Serveis Territorials:

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

5. APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL PER ALS
EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I ORGANISMES
AUTÒNOMS.
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12. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A
L’ILLA
DELIMITADA
PER
L’AVINGUDA
CATALUNYA,
EL
CARRER
TRAMUNTANA, L’AVINGUDA MEDITERRANI I LA RAMBLA DE LES VINYES.
13. APROVACIÓ DE LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT
D’ESPAIS VERDS DE RIPOLLET.
URGÈNCIA:
14. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DELS ESTATS DE PREVISIÓ DE
DESPESES I D’INGRESSOS, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DEL PROGRAMA
ANUAL D’ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE LA SOCIETAT
MUNICIPAL GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, SL, PER A L’EXERCICI 2019.
15. PRECS I PREGUNTES.

Signatura 2 de 2

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

03/06/2019 Secretari
Signatura 1 de 2

03/06/2019 Alcalde

*****

Desenvolupament de la sessió
Es fa constar que la sessió es desenvolupa de conformitat a les previsions del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, articles 77 i
següents i dels articles 20 i següents del vigent Reglament Orgànic Municipal,
aprovat pel Ple municipal en sessió de data 28 d’abril de 2005.
Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors/es i,
en el seu cas, pel secretari i la Interventora als diferents punts de l’ordre del dia
assenyalats a l’acta amb ES PRODUEIX DEBAT o ES DÓNA RESPOSTA estan
contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la incorporació de la
signatura d’aquesta Secretaria General.
Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades
intervencions orals quedaran incorporades automàticament a l’acta, formant
part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document
administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015
d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les administracions
públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del
sector públic, article 4 i disposició addicional primera sobre fe pública i ús de
signatura electrònica de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica i els articles 1, 2 i 3 de l’Ordenança municipal reguladora de
l’administració electrònica de l’Ajuntament de Ripollet, aprovada pel Ple
municipal i publicada el dia 9 de març de 2015 al BOPB, procedint-se a la
preceptiva publicació a la web municipal.
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1. DESPATX D’OFICI.
Restar assabentats de:
1.1. l’informe de la Tresoreria i de la Intervenció accidentals, corresponent al
cobrament del Servei de Kftí i del Servei d’assistència domiciliària (SAD) exercici 2018
i 2019; a la revisió de preus del P.P. Barbacoes, Sorea SA, Jardinet SCCL i al contracte
de serveis de l’empresa Diswork, SL de l’ Ajuntament de Ripollet.

Restar assabentats també de:
1.2. La Resolució de l’Alcaldia del Departament de Recursos Humans núm.
2019/491, de 8 d’abril, per la qual es declara la reincorporació al lloc de treball del
senyor Luis Vigara Hidalgo, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019 (article 48.2 de
l’Estatut dels Treballadors) i se l’adscriu de manera provisional al lloc de treball EOOficial 1ª paleta, a l’àmbit de Territori i Sostenibilitat, àrea de Brigada, òrgan 403,
programa 153.

03/06/2019 Alcalde

2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’EXERCICI 2018
ANTECEDENTS
Vist que la intervenció municipal ha format i informat la liquidació del pressupost
de l’exercici 2018.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

FONAMENTS DE DRET
Primer. Les liquidacions objecte d’aprovació posen de manifest, respecte al
pressupost de depeses i per a cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials,
les seves modificacions, i els crèdits definitius, així com les despeses autoritzades
i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i realitzats,
d’acord amb l’article 93.1 del RD 500/1990, que desenvolupa el Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL) en matèria de pressupostos.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Segon. Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, les liquidacions
posen de manifest les previsions inicials, les seves modificacions, les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta, d’acord
amb l’article 93.1 del RD 500/1990.
Tercer. La liquidació del pressupost haurà de determinar els drets pendents de
cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat
pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria,
d’acord amb l’article 93.2 del RD 500/1990.
Quart. L’article 165.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el TRLRHL estableix que el pressupost general complirà el principi
d’estabilitat en els termes previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Cinquè. Cal donar compliment al que disposen els articles 191.1, 191.2, 192 i 193
bis del TRLRHL.
Sisè. S’adjunta a aquest expedient l’informe d’intervenció sobre l’avaluació del
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit
del deute, en relació a les disposicions de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Setè. Vistos els informes emesos per la intervenció municipal relatius a les
liquidacions del pressupost de 2018 de l’Ajuntament i dels organismes autònoms
municipals, d’acord amb l’article 191.3 del TRLRHL.
Vuitè. La liquidació del pressupost es configura tal com tot seguit es detalla:

AJUNTAMENT DE RIPOLLET

José María Osuna López

Drets
reconeguts
nets

Conceptes

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

a) Operacions corrents

33.371.274,07 €

27.021.605,90 €

6.349.668,17 €

b) Altres operacions no
financeres

911.998,65 €

1.663.786,06 €

-751.787,41 €

34.283.272,72 €

28.685.391,96 €

5.597.880,76 €

c) Actius financers

0,00 €

98.000,00 €

-98.000,00 €

d) Passius financers

0,00 €

786.650,96 €

-786.650,96 €

0,00 €

884.650,96 €

-884.650,96 €

1. Total operacions
no financeres (a+b)

2. Total operacions
financeres (c+d)
I. RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I =
1+2)

34.283.272,72 €

29.570.042,92 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

1. Resultat pressupostari
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AJUSTOS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals

+3.299.875,22 €

4. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici

+245.601,19 €

5. Desviacions de finançament positives de
l'exercici

-785.766,88 €

II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+45)
Resultat pressupostari ajustat
(I+II)

+2.759.709,53 €

7.472.939,33 €

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

2. Romanent de tresoreria

Components

Import

1. (+) Fons líquids

28.250.198,99 €

2. (+) Drets pendents de cobrament

10.710.761,84 €

del pressupost corrent 4.914.237,45 €

de pressupostos tancats 5.552.044,90 €

d’operacions no pressupostàries 244.479,49 €

3. (-) Obligacions pendents de pagament

4.105.261,52 €

03/06/2019 Secretari

del pressupost corrent 3.019.944,42 €

de pressupostos tancats 84.917,78 €

d’operacions no pressupostàries 1.000.399,32 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

4. (+) Partides pendents d’aplicació definitiva
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(-) cobraments pendents d’aplicació 0,00 €

(+) pagaments pendents d’aplicació 98.870,45 €

I. Romanent de tresoreria (1+2-3+4)

34.954.569,76 €

II. Saldo de dubtós cobrament

-4.552.397,61 €

III. Excés de finançament afectat

-3.953.041,87 €

José María Osuna López

26.449.130,28 €

D’acord amb l’art. 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que modifica i inclou un nou
article, el 193 bis, en el TRLRHL, s’ha procedit a comptabilitzar una dotació de
provisió per insolvències de 4.552.397,61 €, el detall de la qual consta en aquest
expedient com a document apart.
Per tal de calcular el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG), a
més dels saldos de dubtós cobrament, s’ha hagut d’ajustar l’import per l’excés
de finançament afectat de 3.953.041,87 €.
Igualment, cal ajustar el RTDG amb el saldo de les obligacions pendents d’aplicar
a pressupost (compte 413) i el saldo dels creditors per devolució d’ingressos
(compte 418). En aquest cas, procedeix practicar un ajust de -1.960.454,42€,
per les obligacions pendents d’aplicar a pressupost. El compte 418 presenta un
saldo zero a 31/12/2018. Per tant, el RTDG ajustat és de 24.488.675,86€.
En relació a l’excés de finançament afectat, es procedeix a la tramitació de
l’expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents, previst a
l’article 182.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i l’article 47.5
del RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en matèria
pressupostària, per import de 1.012.526,73€ i a finançar amb el romanent de
tresoreria per a despeses amb finançament afectat. Resten afectats pendents de
destinació 2.940.515,14 €.
3. Romanents de crèdit
Aquests romanents es classifiquen en compromesos i no compromesos i, a la
seva vegada, en incorporables i no incorporables, en funció de les condicions
jurídiques subjacents en cada operació o moviment comptable que justifiqui la
classificació anterior, presentant el següent desglossament:

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

IV. Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III)
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1.- Incorporables .................................................................11.212.163,29
No compromesos (A) ..................................................................7.951.576,73
Compromesos (D)........................................................................3.251.136,56
Saldos disponibles d’aplicacions pressupostàries ............................9.450,00

€
€
€
€

2.- No incorporables ............................................................2.797.184,36
No compromesos (A) ...............................................................................0,00
Compromesos (D) ....................................................................................0,00
Saldos disponibles d’aplicacions pressupostàries ......................2.797.184,36

€
€
€
€

Cal incoar expedient de modificació de crèdits, per tal d’incorporar romanents de
crèdit per un import d’11.212.163,29 € finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses generals (10.199.636,56 €) i amb romanent de tresoreria afectat
(1.012.526,73 €), d’acord amb l’article 182 del TRLRHL i amb els articles 47.5,
98 i 99 del RD 500/1990, amb el següent detall:
4. Modificació de crèdits núm. 3/2019, modalitat incorporació de
romanents.

José María Osuna López

Aplicació
pressupostària

Descripció

Import

101-9201-22706

Memòria justificativa i projecte establiment gestió servei d'aigua
potable

404-171-22200

Servei telèfon ascensor parc Lluïsa Galobart

404-171-22700

Neteja ascensor parc Lluïsa Galobart

503-9203-62300

Terminals control assistència

404-171-22103

Combustible vehicles

404-171-22101

Subministrament aigua parcs

11.226,45 €

404-171-22199

Plantes i arbrat parcs i jardins

2.585,00 €

101-922-48003

Transferència Àmbit B30

404-171-22104

Subministrament vestuari

1.016,40 €

305-2314-48002

Subvenció Observatori Contra l'Homofòbia

2.000,00 €

305-2314-48003

Subvencio International Lesbian Gay Association (ILGA)

310-342-63200

Millores pavelló Joan Creus

305-2314-22706

Assessorament temes d'extrangeria

305-2314-226991

Dinamització del PIAD

202-241-22700

Neteja edificis

43,99 €
883,26 €
12.639,66 €

500,00 €

150,00 €
190.000,00 €
1.887,60 €
748,75 €
7.571,01 €
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310-342-63201

Impermeabilització terrasses PAME

46.667,28 €

309-336-63300

Reparació i automatització Molí d’en Rata

88.742,84 €

310-341-62900

Rocòdrom

305-2314-226011

Desenvolupament i gestió d'accions diverses

404-171-21500

Mobiliari parcs i jardins

6.890,95 €

404-171-22100

Subministrament electricitats parcs

1.639,94 €

404-171-21002

Manteniment i conservació lleres rius Ripoll i Sec

503-9203-12100

Complement de destí

404-171-21000

Conservació parcs i jardins

503-9203-12005

Retribucions bàsiques E

406-4312-63200

Millores al Mercat Municipal

131.496,01 €

406-4312-63200

Millores al Mercat Municipal

25.000,00 €

309-333-22700

Neteja Teatre

406-4312-227995

Contracte subm.energia i manteniment instal·lacions Mercat
Municipal

309-333-22101

Subministrament aigua Teatre

406-4312-227994

Contracte manteniment escala mecànica Mercat Municipal

1.979,44 €

309-336-22700

Neteja Molí d'en Rata i CIP

5.804,46 €

306-924-22799

Projectes d'acció comunitària als barris

6.640,72 €

309-336-22101

Subministrament d'aigua Molí d'en Rata i CIP

201-431-48001

Conveni Unió Comerciants Ripollet servei dinamització comercial

201-431-48000

Convenis actuacions promoció comercial

309-336-22100

Subministrament energia elèctrica Molí d'en Rata i CIP

1.000,00 €

201-433-48000

Aportació Pacte Industrial Regió Metropolitana

1.560,00 €

309-333-22100

Subministrament energia electrica Teatre

2.500,00 €

202-241-22100

Subministrament energia elèctrica

3.246,85 €

202-241-22101

Subministrament d’aigua

309-3321-22700

Neteja Biblioteca

309-3321-62500

Adquisició mobiliari Biblioteca

16.985,55 €

202-241-22200

Serveis de telecomunicacions

13.027,98 €

2.773,83 €

53.920,00 €

13.545,80 €
208,74 €

4.164,06 €
51,35 €
297,24 €

2,43 €
6.000,00 €
10.370,94 €

316,35 €
5.946,12 €

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

697,58 €

81,91 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Ajuntament en Ple.

Estat d'elaboració: Original

José María Osuna López

Sessió 5/ 2019, de 25 d’abril

10

201-433-22699

Promoció del comerç local

65.320,15 €

503-9203-15000

Complement productivitat

697,99 €

503-9203-12101

Complement específic

228,98 €

404-1721-22200

Servei telefonia Casa Natura

200,00 €

404-1721-22103

Subministrament combustible Casa Natura

404-1721-22700

Neteja edificis Casa Natura

92,82 €

404-1721-227991

Contracte manteniment ascensor Casa Natura

38,37 €

404-1721-22799

Contracte promoció Casa Natura

309-3321-22100

Subministrament energia elèctrica Biblioteca

307-337-21201

Manteniment edifici Joventut

490,00 €

309-3321-22101

Subministrament aigua Biblioteca

258,01 €

309-330-22700

Neteja Centre Cultural

307-337-22100

Subministrament energia edifici Joventut (50%)

692,81 €

404-1721-22101

Subministrament aigua Casa Natura

220,00 €

404-1721-22100

Subministrament energia elèctrica Casa Natura

300,00 €

406-4312-22700

Neteja Mercat Municipal

406-4312-227992

Contracte manteniment ascensor Mercat Municipal

101-912-227061

Auditoria de gestio

6.171,00 €

101-912-22601

Protocol, commemoracions, actes i jornades

3.036,53 €

101-3322-22700

Neteja Arxiu

504-9202-20600

Lloguer equips multifunció

3.132,82 €

404-171-61901

Remodelació parc del Molí

88.213,88 €

304-152-22699

Oficina municipal habitatge

307-337-227001

Neteja locals d'assaig

404-172-76300

TRANSFERENCIA AMB RECUPERACIO ECOSISTEMA FLUVIAL

307-337-22700

Neteja edifici Joventut 50%

404-172-61900

Millores a la llera del riu Ripoll

307-337-226991

Pla de Joventut

307-337-48001

Subvenció Centre d'Esplai l'Estel

404-171-61900

MIllores als parcs

12.432,66 €
2.000,00 €

13.866,18 €
47,01 €

820,20 €

5.336,10 €
757,08 €
93.162,87 €
1.388,01 €
198.645,43 €
16.422,32 €
1.888,60 €
12.026,32 €

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

1.237,70 €

11.727,75 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Ajuntament en Ple.

Estat d'elaboració: Original

José María Osuna López
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404-171-227991

Contracte mant.ascensor parc L. Galobart

404-171-60900

Font del Parc del Riu Ripoll (IFS 2017)

504-9202-63600

Atenea, actualització i ampliació estructura informàtica

308-323-22100

Energia elèctrica escoles

104-132-227042

Senyalització tancament festiu

308-323-21200

Manteniment i conservació escoles

308-323-21201

Manteniment menjador escolar

104-132-22700

Neteja dependències Policia Local

7.444,86 €

303-311-48001

Subvenció Associació del Parkinson

1.500,00 €

102-491-227992

Serveis de comunicació

6.029,83 €

303-311-227993

Control i prevenció legionel.la

102-491-227990

Contracte impressió Info Ripollet

2.038,30 €

303-311-48000

Subvenció Associació Lluita Contra el Càncer

1.500,00 €

102-491-227995

Contracte manteniment ascensor

102-491-48000

Subvenció Associació Revista de Ripollet

102-491-227994

Contracte comunicacio i sensibilitzacio

102-491-22700

Neteja edifici Comunicació (50%)

102-491-226021

Comunicacions institucionals

502-920-22199

Prevenció riscos laborals

1.445,75 €

502-920-22201

Serveis correus i missatgeria

1.703,65 €

304-152-15000

Complement productivitat

304-152-13100

RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL

1.069,48 €

502-920-22400

Assegurances vàries

3.523,26 €

104-133-227041

Trasllat vehicles via pública

821,89 €

104-133-22704

Contracte recollida vehicles

10.006,70 €

502-920-22603

Publicació edictes

104-133-22602

Educació vial

502-920-22607

Oposicions i proves selectives

502-920-22604

Defensa jurídica

104-132-21400

Reparació vehicles Policia Local

29.825,03 €
352.989,10 €

363,00 €
6.159,17 €
299,67 €

616,81 €

47,01 €
3.960,00 €
17.666,00 €
1.253,01 €
416,64 €

63,05 €

1.296,00 €
519,09 €
2.432,70 €
11.131,20 €

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

48,28 €

17.497,90 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Ajuntament en Ple.

Estat d'elaboració: Original

1.750,95 €
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104-132-21500

Manteniment mobiliari i eines Policia Local

104-132-22103

Combustible vehicles Policia Local

104-132-22104

Subministrament vestuari Policia Local

308-323-22700

Neteja escoles

308-323-22799

Contractes manteniment ascensors escoles

308-323-22699

Pla Educatiu local

102-491-20901

Taxa llicència telecomunicació

308-323-22200

Serveis telefonia escoles

1.710,00 €

308-323-22101

Subministrament aigua escoles

2.000,00 €

102-491-22100

Subministrament energia elèctrica (50%)

308-323-22102

Combustible calefacció escoles

102-491-22200

Serveis de telecomunicacions

303-311-22699

Salut pública i consum

502-920-20200

Lloguers locals

303-311-227991

Pla director d'Amiant

303-311-22799

Contracte DDD

502-920-22000

Material d'oficina

502-920-21500

Mobiliari i eines

502-920-21200

Manteniment edificis municipals

502-920-22102

Subministrament gas edifici Serveis Socials

502-920-22100

Subministrament energia

308-3231-22100

Energia elèctrica escoles bressol

309-330-22201

Corrreus i missatgeria Centre Cultural

308-326-48007

Conveni Associació Jaume Tusset

17.930,00 €

308-933-62200

Tanca de l'ampliació del pati de l'escola El Martinet (IFS 2017)

38.877,48 €

308-326-48002

Subvenció Associació GPS a un món millo

302-3371-227990

Manteniment ascensor Casal d'Avis

308-323-63201

Inversions escola Anselm Clavé

48.395,00 €

403-163-22700

Neteja vies públiques

92.619,67 €

308-323-63202

Inversions escola Escursell

57.521,55 €

547,85 €
31.513,00 €

235,03 €
19.675,52 €
112,54 €

692,81 €
15.000,00 €
2.288,60 €
471,90 €
3.630,00 €
10.000,00 €
843,36 €
2.251,90 €
253,45 €
7.138,80 €
376,07 €
10.823,97 €

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

8,83 €

198.146,22 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Ajuntament en Ple.

Estat d'elaboració: Original

2.000,00 €
211,77 €

2.340,00 €
47,01 €

José María Osuna López
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302-3371-22700

Neteja Casal Avis

8.580,51 €

403-163-22701

Serveis complementaris de neteja

309-330-22100

Subministrament energia elèctrica Centre Cultural

308-323-63203

Inversions escola Tiana

24.927,45 €

308-323-63204

Inversions escola josep Ma. Ginesta

99.960,00 €

302-3371-22200

Despeses telefonia Casal d'Avis

308-3231-21200

Manteniment escoles bressol

3.834,04 €

302-3371-22609

Activitats formatives i lúdiques

8.594,91 €

302-3371-63300

Substitució ascensor Casal Avis

34.719,50 €

101-9291-22000

Material d'oficina Jutjat de Pau

647,53 €

502-920-162051

Prevenció riscos laborals

502-920-16200

Despeses formació i perfeccionament

11.454,00 €

104-134-61900

Pla de Senyalització d’Orientació Urbana

68.828,27 €

308-326-227991

Contracte ludoteca

8.040,62 €

104-135-48001

Subvenció Agrupació Voluntaris Protecció Civil Ripollet

2.850,31 €

101-9251-23301

Dietes Defensor del Ciutadà

150,00 €

308-3231-22200

Servei telefonia escoles bressol

250,00 €

302-2311-48000

Subvenció Associació Pensionistes i Jubilats

302-2311-48001

Subvenció Aula Extensió Universitària

308-3231-22102

Calefacció gas escoles bressol

1.800,00 €

308-3231-22199

Material escolar escoles bressol

1.301,17 €

308-3231-63202

Inversions escola bressol La Rodeta del Molí

48.383,04 €

308-3231-22799

Contracte servei escoles bressol

16.016,86 €

101-9251-22700

Neteja Defensor del Ciutadà / Jutjat de Pau

308-3231-63201

Inversions escola bressol La Verema

302-3371-22100

Subministrament energia elèctrica

302-3371-21200

Manteniment Casal d'Avis

101-9251-22201

Serveis correus i missatgeria Defesor del Ciutadà / Jutjat de Pau

541,85 €

302-3371-22102

Calefacció/gas Casal d'Avis

200,00 €

302-3371-22101

Subministrament d’aigua

100,00 €

5.000,00 €

200,00 €

6.000,00 €
500,00 €

697,10 €
21.466,51 €
1.094,43 €
56,93 €

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

28.700,25 €

4.875,12 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Ajuntament en Ple.

Estat d'elaboració: Original

José María Osuna López
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101-9251-22100

Subministrament elèctric Defensor del Ciutadà / Jutjat de Pau

200,00 €

101-9251-22101

Subministrament d'aigua Defensor del Ciutadà / Jutjat de Pau

153,34 €

301-2313-48005

Subvenció Centre Ocupacional Aspasur

2.000,00 €

301-2313-48003

Subvenció Càritas Parroquial

8.000,00 €

301-2313-48006

Subvenció Centre Treball Sant Martí

2.000,00 €

301-2313-48011

Ajudes per habitatge

2.201,60 €

103-337-68200

Adquisició finca per a ús d'equipament

502-924-22100

Subministrament energia locals cedits AAVV

502-924-22101

Subministrament aigua locals cedits AAVV

803,68 €

502-924-22102

Subministrament gas locals cedits AAVV

500,00 €

301-2313-48001

Subvenció Creu Roja

301-2312-48001

Beques menjadors escolars

403-153-6190011

Inversions romanents

403-153-61900

Creació de fonts públiques

30.932,28 €

301-2313-480002

Ajudes contra la pobresa energètica

15.208,76 €

403-153-61904

Millores a la via pública (IFS 2017 per import de 325.268,58€)

301-2312-46500

Aportació Consell Comarcal (EAIA)

19.865,19 €

403-153-61903

Giradora carrer Indústria amb Jaume I (IFS 2017)

60.000,00 €

301-2312-227991

Manteniment ascensor

301-2313-48000

Ajudes econòmiques

406-4312-22104

Vestuari personal Mercat Municipal

301-2312-48004

Subvenció GRESCA projecte Esplai

403-153-62300

Sonomafors per a invidents

403-153-62500

Aparcaments per a bicicletes

406-4312-22200

Servei de telefonia Mercat Municipal

406-430-22706

Pla inspeccions activitats

2.848,58 €

406-4312-22100

Subministrament energia elèctrica Mercat Municipal

7.543,80 €

406-4312-21200

Manteniment Mercat Municipal

301-2313-480001

Programa metropolità contra la pobresa energètica

502-920-62900

Adequació de les noves dependències municipals

2.499,18 €

59.332,07 €
4.720,00 €

429.747,77 €

38,37 €
12.699,74 €

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

776.496,42 €

7.000,00 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Ajuntament en Ple.

Estat d'elaboració: Original

75,79 €
33.000,00 €
484,00 €
8.373,20 €
887,25 €

13.598,05 €
148,13 €
88.126,11 €
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502-920-63200

Reforma i millora oficines municipals (Balmes 2, Molí d’en
Ginestar i Salut)

502-920-27000

Indemnitzacions responsabilitat patrimonial

502-920-62300

Adquisició maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

301-2312-22706

CONTRACTE SUPERVISIO EQUIP SERVEIS SOCIALS

403-153-22103

Combustible vehicles

929,87 €

301-2312-22100

Subministrament electricitat Centre Obert

532,73 €

301-2312-22400

Assegurances Centre Obert

369,47 €

403-153-21400

Reparació vehicles

761,89 €

301-2312-22101

Subministrament aigua Centre Obert

150,00 €

301-2311-227991

Contracte servei teleassistència

403-153-21300

Reposició eines

301-2311-22799

Contracte atenció col·lectiva infantil i juvenil

403-153-21000

Manteniment vies públiques

5.922,87 €

301-2311-227993

Contracte serveis auxiliars ajuda familiar

4.638,66 €

301-2311-227992

Contracte servei ajuda familiar

301-2312-22700

Neteja Centre Obert

403-153-60900

Urbanització C/ Sant Sebastià

403-153-22104

Subministrament vestuari

502-920-22706

Estudis i projectes

502-920-22799

Manteniment ascensors C/Balmes

94,03 €

502-920-226991

Conveni Registre Mercantil

19,84 €

502-920-226993

Servei de certificació digital CATcert

502-920-22700

Contracte de neteja

301-231-227001

Neteja dependències Serveis Socials

3.911,70 €

402-4411-62900

APP transport públic

6.840,32 €

103-924-48001

Subvenció AAVV Can Vargas

103-924-48000

Subvenció AAVV Maragall

2.025,10 €

103-924-22706

Processos participatius

2.355,53 €

103-924-48003

Subvenció AAVV Sant Andreu

1.100,00 €

879,95 €
79.007,80 €
1.390,00 €

8.055,80 €

16.040,51 €

56.114,61 €
3.406,98 €
573.617,40 €
1.669,08 €
69.569,16 €

1.702,11 €
11.979,97 €

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

392.058,17 €

143,62 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Ajuntament en Ple.

Estat d'elaboració: Original

435,00 €

José María Osuna López
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403-153-20400

Renting vehicles

4.805,04 €

103-924-48002

Subvenció AAVV Can Mas

301-231-22701

Serveis de vigilància

4.062,24 €

402-4411-61902

Accions per la diversitat funcional

1.559,59 €

402-4411-61903

Ampliació i millora voreres carrers Balmes i Sant Jaume

406-160-22706

Pla director clavegueram

406-133-22700

Contracte consergeria i neteja

402-4411-61900

Separadors i pintura vial carrils bici (IFS 2017)

402-4411-61901

Carril bici al Torrent Tortuguer (IFS 2017 per 74.998,65€)

402-4411-61904

Millora circulació carrers Sagrera i Isabel la Catòlica

75.000,00 €

406-161-85090

Empresa municipal, abastament aigua potable

78.776,56 €

406-162-62200

Amortització anticipada nau servei recollida residus i neteja viària

402-4411-48002

Transferència AMB targeta rosa

202-241-63200

Adequació espais PMO

155.786,76 €

406-161-82020

Concessió pòlissa tresoreria a l'Empresa Municipal

122.000,00 €

402-4411-60900

Projecte implantació carril bici Av. Riu Ripoll (IFS 2017)

406-161-22101

Subministrament d'aigua domiciliària

402-153-61900

Millores parades de bus

405-311-22699

Accions pel benestar animal

402-153-62300

Instal·lació semàfors Carrer Padró (IFS 2017)

405-311-22799

Protecció animal

8.415,72 €

405-311-48001

Subvenció actuacions benestar animal

2.500,00 €

402-4411-22602

Promoció transport públic

3.438,45 €

402-4411-22699

Transport públic V2701 (28,45%)

2.500,00 €

406-133-21200

Manteniment aparcament El Molí

340,31 €

406-133-22100

Subministrament energia elèctrica

1.600,00 €

406-133-22200

Servei de telefonia

405-311-61900

Recinte per a gossos

42.000,00 €

401-151-22706

Estudis i treballs tècnics

35.726,85 €

401-151-22603

Publicació edictes

842,12 €

3.322,64 €
19.812,72 €
123.243,87 €

1.232.010,48 €
1.500,00 €

13.243,04 €
807.454,75 €
35.051,37 €
3.579,48 €
44.959,07 €

200,00 €

1.030,20 €
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406-165-22100

Subministrament electricitat vies públiques

60.000,00 €

406-165-22799

Contracte manteniment enllumenat públic

44.974,89 €

406-1721-22706

Estudi d'olors

18.150,00 €

406-165-62300

Enllumenat LED a la Rambla Sant Jordi i Rambla Sant Esteve

75.000,00 €

406-165-63300

renovació enllumenat públic

502-925-22104

Vestuari conserges

310-342-63203

Inversions camp de futbol Ripollet

21.431,96 €

310-342-63203

Inversions camp de futbol Ripollet

170.000,00 €

304-152-68200

Adquisició habitatges per a ús social

800.000,00 €

310-342-63206

Nou bar camp futbol Ripollet

228.486,86 €

406-1621-22792

Recollida escombraries

290.627,01 €

406-1621-22799

Implantació nou model recollida residus

190.000,00 €

310-933-62900

Millores pista d'atletisme

406-1621-62900

Contenidors recollida residus

406-1622-22791

Despeses deixalleria municipal

406-164-22100

Subministrament energia elèctrica

310-342-63204

Inversions camp de futbol Industrial

406-164-22101

Subministrament aigua cementiri

406-164-22700

Neteja cementiri

310-342-63205

Inversions poliesportiu

406-165-21001

Conservació enllumenat públic

100.000,00 €
179,97 €

45.506,32 €
7.458,51 €
25.339,55 €
81,63 €
160.050,00 €
32,97 €
121,32 €
458.164,91 €

Total

5.800,04 €

11.212.163,29 €

Finançament

Concepte

Denominació

Import

870.00

Romanent tresoreria per a despeses generals

870.10

Romanent tresoreria afectat

1.012.526,73 €

Total

11.212.163,29 €

Emiliano Mora Labrada
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Estat d’ingressos. Altes
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PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
1. Resultat pressupostari
Conceptes

03/06/2019 Alcalde
José María Osuna López

Obligaciones
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

a) Operacions corrents

1.419.296,78

1.311.331,23

107.965,55

b) Altres operacions no
financeres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.419.296,78 €

1.311.331,23 €

107.965,55 €

c) Actius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

d) Passius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1. Total operacions
no financeres (a+b)

Signatura 2 de 2

Drets
reconeguts
nets

2. Total operacions
financeres (c+d)
I. RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I =
1+2)

1.419.296,78 €

1.311.331,23 €

107.965,55 €

AJUSTOS
+15.072,63 €

4. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici

0,00 €

5. Desviacions de finançament positives de
l'exercici

0,00 €

II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+45)

Emiliano Mora Labrada
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03/06/2019 Secretari

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals
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123.038,18 €

2. Romanent de tresoreria
Components

Import

1. (+) Fons líquids

88.813,57 €

2. (+) Drets pendents de cobrament

111.226,60 €

del pressupost corrent 110.026,60 €

de pressupostos tancats 1.200,00 €

03/06/2019 Alcalde

d’operacions no pressupostàries 0,00 €

3. (-) Obligacions pendents de pagament

185.827,16 €

del pressupost corrent 139.087,29 €

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

de pressupostos tancats 0,00 €

d’operacions no pressupostàries 46.739,87 €

4. (+) Partides pendents d’aplicació definitiva

141.276,37 €

(-) cobraments pendents d’aplicació 0,00 €

(+) pagaments pendents d’aplicació 141.276,37 €

155.489,38 €

II. Saldo de dubtós cobrament

0,00 €

III. Excés de finançament afectat

0,00 €

IV. Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III)

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

I. Romanent de tresoreria (1+2-3+4)

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

155.489,38 €

Ajuntament en Ple.

Sessió 5/ 2019, de 25 d’abril

20

D’acord amb l’art. 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que modifica i inclou un nou
article, el 193 bis, en el TRLRHL, s’hauria de procedir a comptabilitzar una dotació
de provisió per insolvències. La naturalesa del pendent de cobrament que en
resulta de la liquidació de 2018 no fa necessari procedir a aquesta provisió.
Igualment, cal ajustar el RTDG amb el saldo de les obligacions pendents d’aplicar
a pressupost (compte 413) i el saldo dels creditors per devolució d’ingressos
(compte 418). En aquest cas, ambdós comptes presenten saldo zero, per la qual
cosa no procedeix practicar cap ajust per les obligacions pendents d’aplicar a
pressupost. Igualment el compte 418 presenta un saldo zero a 31/12/2018. Per
tant, el RTDG ajustat és de 155.489,38€.
3. Romanents de crèdit

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Aquests romanents es classifiquen en compromesos i no compromesos i, a la
seva vegada, en incorporables i no incorporables, en funció de les condicions
jurídiques subjacents en cada operació o moviment comptable que justifiqui la
classificació anterior, presentant el següent desglossament:
1.- Incorporables ....................................................................154.405,09
No compromesos (A) ........................................................................3.908,00
Compromesos (D) .........................................................................150.497,09
Saldos disponibles d’aplicacions pressupostàries....................................0,00

€
€
€
€

2.- No incorporables ...............................................................123.830,78
No compromesos (A) ...............................................................................0,00
Compromesos (D) ....................................................................................0,00
Saldos disponibles d’aplicacions pressupostàries .........................123.830,78

€
€
€
€

Cal incoar expedient de modificació de crèdits, per tal d’incorporar romanents de
crèdit per un import de 154.405,09 € finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses generals, d’acord amb l’article 182 del TRLRHL i amb els articles 47.5,
98 i 99 del RD 500/1990, amb el següent detall:

4. Modificació de crèdits núm. 2/2019, modalitat incorporació de
romanents.

CAPITOL II DESPESES CORRENTS I SERVEIS
01 334 20500

LLOGUER FOTOCOPIADORA

477’32

04 3321 20500

LLOGUER FOTOCOPIADORA

62’81

01 334 20900

SOCIETAT GENERAL D’AUTORS

3.953.81

03 333 20900

SOCIETAT GENERAL D’AUTORS

3.159’76

Emiliano Mora Labrada
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03/06/2019 Secretari

ESTAT DE DESPESES
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04 3321 20900

SOCIETAT GENERAL D’AUTORS

01 334 21200

DESPESES MANTENIMENT

02 334 21300

MATERIAL FUNGIBLE

99’61

02 336 22000

MATERIAL OFICINA

93’33

01 334 22102

SUBMINISTRAMENT GAS

38’02

04 3321 22200

DESPESES DE TELEFONS

86’81

01 334 22601

DESPESES REPRESENTACIO

400’00

01 334 22609

PROGRAMA EXPOSICIONS

450’00

02 336 22609

PROGRAMA EXPOSICIONS

407’44

04 3321 22609

PROGRAMA EXPOSICIONS

167’05

02 336 226091

PROMOCIO PROGRAMES

255’00

01 338 226091

ACTIVITATS AL CARRER

828’25

03 333 226091

CAMPANYA ESCOLAR

01 338 226092

FESTA MAJOR

02 336 227061

ACTUACIONS PLA DIRECTOR

01 334 22799

ASSESSORAMENT INFORMATIC

533’67

01 338 226097

PROJECTES I ASSESSORAMENTS TECNICS

797.27

01 334 227993

CONTRACTES TECNICS DE SO

905’13

03 333 227991

DESPESES FUNCIONAMENT TEATRE

2.774’44

01 334 227992

CURSOS I TALLERS

5.680’77

TOTAL CAPITOL II

382’94
1.415’34

3.058’00
663’00
6.790’30

33.480’07 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS
05 334 48000

SUBVENCIONS CONVOCATORIA OBERTA

05 334 48007

SUBVENCIÓ CENTRE EXCURSIO

250’00

05 334 48014

SUBVENCIÓ LINE DANCE PALAU AUSIT

250’00

05 334 48018

SUBVENCIÓ AGRUP. PESSEBRISTES

05 334 48021

SUBVENCIÓ AMICS DEL TEATRE

980’10

05 334 48034

SUBVENCIÓ ASSOC. JAUME TUSET

374’22

05 334 48041

SUBVENCIÓ RHYTM N’MOYO

198’00

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

7.958’50

1.267’50

Ajuntament en Ple.

Sessió 5/ 2019, de 25 d’abril

22

05 .334 48046

SUBVENCIÓ GER

1.260’00

05 334 48047

SUBV. ACTIVITATS EXTRAORDINARIES

1.004’30

03 333 48000

SUBV. ASSOC. ESPECTADORS TEATRE

37.382’40

01 336 48001

SUBVENCIO SOCIETAT CORAL EL VALLES

70.000’00

TOTAL ESTAT DE DESPESES

154.405’09 €

FINANÇAMENT
ESTAT D’INGRESSOS

CAPITOL VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

03/06/2019 Alcalde

87000 ROMANENT TRESORERIA (Despeses generals)

154.405,09

TOTAL CAPITOL VIII

154.405’09 €

TOTAL ESTAT D’INGRESSOS

154.405’09 €

José María Osuna López

1. Resultat pressupostari

Conceptes

Drets
reconeguts
nets

Obligaciones
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

a) Operacions corrents

2.390.367,32 €

2.140.651,78 €

249.715,54 €

b) Altres operacions no
financeres

0,00 €

21.921,57 €

-21.921,57 €

2.390.367,32 €

2.162.573,35 €

227.793,97 €

c) Actius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

d) Passius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1. Total operacions
no financeres (a+b)

Emiliano Mora Labrada
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03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

PATRONAT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ
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0,00 €

0,00 €

2.390.367,32 €

2.162.573,35 €

0,00 €

227.793,97 €

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

AJUSTOS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals

+63.924,77 €

4. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici

+93.860,67 €

5. Desviacions de finançament positives de
l'exercici

-79.446,72 €

II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+45)

+78.338,72 €

Resultat pressupostari ajustat
(I+II)

306.132,69 €

2. Romanent de tresoreria
Components

Import

1. (+) Fons líquids

95.957,36 €

2. (+) Drets pendents de cobrament

524.391,91 €

de pressupostos tancats 154.954,68 €

d’operacions no pressupostàries 0,00 €

3. (-) Obligacions pendents de pagament

Emiliano Mora Labrada
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03/06/2019 Secretari

del pressupost corrent 369.437,23 €

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

130.911,52 €

Ajuntament en Ple.

Sessió 5/ 2019, de 25 d’abril

24

del pressupost corrent 80.005,25 €

de pressupostos tancats 0,00 €

d’operacions no pressupostàries 50.906,27 €

4. (+) Partides pendents d’aplicació definitiva

9.252,20 €

(-) cobraments pendents d’aplicació 0,00 €

José María Osuna López

9.252,20 €

I. Romanent de tresoreria (1+2-3+4)

498.689,95 €

II. Saldo de dubtós cobrament

-58.828,93 €

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III)

-103.100,24 €

336.760,78 €

D’acord amb l’art. 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que modifica i inclou un nou
article, el 193 bis, en el TRLRHL, s’ha procedit a comptabilitzar una dotació de
provisió per insolvències de 58.828,93 €, el detall de la qual consta en l’informe
de la intervenció.
Per tal de calcular el romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG), a
més dels saldos de dubtós cobrament, s’ha hagut d’ajustar l’import per l’excés
de finançament afectat de 103.100,24€.
Igualment, cal ajustar el RTDG amb el saldo de les obligacions pendents d’aplicar
a pressupost (compte 413) i el saldo dels creditors per devolució d’ingressos
(compte 418). En aquest cas, ambdós comptes presenten saldo zero, per la qual
cosa no procedeix practicar cap ajust per les obligacions pendents d’aplicar a
pressupost. Igualment el compte 418 presenta un saldo zero a 31/12/2018. Per
tant, el RTDG ajustat és de 336.760,78 €.
En relació a l’excés de finançament afectat, es procedeix a la tramitació de
l’expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents, previst a
l’article 182.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i l’article 47.5
del RD 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en matèria

Emiliano Mora Labrada
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(+) pagaments pendents d’aplicació
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pressupostària, per import de 103.100,24€ i a finançar amb el romanent de
tresoreria per a despeses amb finançament afectat.

3. Romanents de crèdit

José María Osuna López

1.- Incorporables .....................................................................201.271,75
No compromesos (A) .....................................................................129.128,49
Compromesos (D) ............................................................................72.143,26
Saldos disponibles d’aplicacions pressupostàries....................................0,00

€
€
€
€

2.- No incorporables ...............................................................243.583,19
No compromesos (A) ...............................................................................0,00
Compromesos (D) ....................................................................................0,00
Saldos disponibles d’aplicacions pressupostàries .........................243.583,19

€
€
€
€

Cal incoar expedient de modificació de crèdits, per tal d’incorporar romanents de
crèdit per un import de 201.271,75 € finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses generals i per romanent de tresoreria amb despeses amb finançament
afectat, d’acord amb l’article 182 del TRLRHL i amb els articles 47.5, 98 i 99 del
RD 500/1990, amb el següent detall:

4. Modificació de crèdits núm. 2/2019, modalitat incorporació de
romanents.
Estat de despeses. Altes
Aplicació
pressupostària

Descripció aplicació pressupostària

Import

02.241.13000

Retribucions de personal

02.241.14300

Retribucions personal polítiques actives ocupació

1.349,09 €

02.241.14301

Retribucions personal programa AMB

7.023,42 €

02.241.14303

Retribucions personal programa DIBA

8.086,37 €

02.241.14304

Retribucions personal plans Ocupació

17.633,83 €

02.241.14305

Retribucions personal programa treball i formació

655,37 €

02.241.14308

Retribucions personal (SOC) Marmi

598,39 €

02.241.14310

Retribucions personal (SOC) Ubica’t

715,01 €

Emiliano Mora Labrada
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03/06/2019 Alcalde

Aquests romanents es classifiquen en compromesos i no compromesos i, a la
seva vegada, en incorporables i no incorporables, en funció de les condicions
jurídiques subjacents en cada operació o moviment comptable que justifiqui la
classificació anterior, presentant el següent desglossament:
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02.241.14312

Retribucions personal programa ENFEINAT

10.836,71 €

02.241.14313

Retribucions personal programa PFI DIBA

11.432,01 €

02.241.14314

Retribucions personal programa SAM 3

7.541,79 €

02.241.14315

Retribucions personal programa SAM 4

2.437,81 €

02.241.14316

Retribucions personal programa garantia juvenil

02.241.16000

Seguretat social programa AMB

02.241.16002

Seguretat social programes integrals

13.547,07 €

02.241.160031

Seguretat social programa garantia juvenil

13.364,90 €

02.241.16000

Assegurances

02.241.16209

Assegurances i protecció treball (mútua)

01.241.20600

Renting equips oficina i software

127,30 €

01.241.21200

Despeses manteniment edificis

153,82 €

01.241.21300

Despeses mant. Maquinària, instal.lacions técniq

01.241.22000

Despeses generals oficines

522,12 €

01.241.22102

Subministrament de gas

967,87 €

02.2411.22199

Programa formació i inserció (PFI)

02.2412.22199

Accions per al foment economia social

02.2413.22199

Accions de formació ocupacional

01.241.22000

Despeses telèfon

02.241.47000

Ajudes empreses per a la contractació

28.244,58 €
3.221,33 €

50,11 €
1.289,20 €

1.334,63 €

3.653,28 €
66,55 €
1.283,75 €
163,68 €

Total

64.179,77 €
201.271,75 €

Finançament

Concepte

Denominació

Import

870.00

Romanent tresoreria per a despeses generals

870.10

Romanent tresoreria afectat

103.100,24 €

Total

201.271,75 €

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Estat d’ingressos. Altes
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PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
1. Resultat pressupostari
Conceptes

03/06/2019 Alcalde
José María Osuna López

Signatura 2 de 2

Resultat
pressupostari

2.609.952,85 €

2.628.547,85 €

-18.595,00 €

b) Altres operacions no
financeres

0,00 €

23.194,83

-23.194,83 €

2.609.952,85 €

2.651.742,68 €

-41.789,83 €

c) Actius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

d) Passius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2. Total operacions
financeres (c+d)
I. RESULTAT
PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I =
1+2)

2.609.952,85 €

2.651.742,68 €

-41.789,83 €

AJUSTOS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses generals

+205.489,56 €

4. Desviacions de finançament negatives de
l'exercici

0,00 €

5. Desviacions de finançament positives de
l'exercici

0,00 €

II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+45)
Resultat pressupostari ajustat
(I+II)

+205.489,56 €

163.699,73 €

Emiliano Mora Labrada

03/06/2019 Secretari

Obligaciones
reconegudes
netes

a) Operacions corrents

1. Total operacions
no financeres (a+b)

Signatura 1 de 2

Drets
reconeguts
nets
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2. Romanent de tresoreria
Components

Import

1. (+) Fons líquids

132.047,03 €

2. (+) Drets pendents de cobrament

248.057,80 €

del pressupost corrent 197.056,82 €

de pressupostos tancats 51.000,98 €

d’operacions no pressupostàries 0,00 €

3. (-) Obligacions pendents de pagament

171.014,73 €

03/06/2019 Alcalde

del pressupost corrent 88.479,68 €

de pressupostos tancats 205,25 €

d’operacions no pressupostàries 82.329,80 €

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

4. (+) Partides pendents d’aplicació definitiva
(-) cobraments pendents d’aplicació 0,00 €

(+) pagaments pendents d’aplicació

I. Romanent de tresoreria (1+2-3+4)
II. Saldo de dubtós cobrament

IV. Romanent de tresoreria per a despeses
generals (I-II-III)

213.000,10 €

0,00 €

181.800,51 €

D’acord amb l’art. 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que modifica i inclou un nou
article, el 193 bis, en el TRLRHL, s’ha procedit a comptabilitzar una dotació de

Emiliano Mora Labrada

03/06/2019 Secretari

3.910,00 €

31.199,59 €

III. Excés de finançament afectat

Signatura 1 de 2

3.910,00 €
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provisió per insolvències de 31.199,59€, el detall de la qual consta en aquest
expedient com a document apart.
Igualment, cal ajustar el RTDG amb el saldo de les obligacions pendents d’aplicar
a pressupost (compte 413) i el saldo dels creditors per devolució d’ingressos
(compte 418). En aquest cas, procedeix practicar un ajust de -2.326,70€, per les
obligacions pendents d’aplicar a pressupost. El compte 418 presenta un saldo
zero a 31/12/2018. Per tant, el RTDG ajustat és de 179.473,81€.

3. Romanents de crèdit

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Aquests romanents es classifiquen en compromesos i no compromesos i, a la
seva vegada, en incorporables i no incorporables, en funció de les condicions
jurídiques subjacents en cada operació o moviment comptable que justifiqui la
classificació anterior, presentant el següent desglossament:
1.- Incorporables .....................................................................172.298,53
No compromesos (A) ........................................................................5.989,73
Compromesos (D) .........................................................................166.308,80
Saldos disponibles d’aplicacions pressupostàries....................................0,00

€
€
€
€

2.- No incorporables..................................................................70.105,51
No compromesos (A) ...............................................................................0,00
Compromesos (D) ....................................................................................0,00
Saldos disponibles d’aplicacions pressupostàries............................70.105,51

€
€
€
€

Cal incoar expedient de modificació de crèdits, per tal d’incorporar romanents de
crèdit per un import de 172.298,53 € finançats amb romanent de tresoreria per
a despeses generals, d’acord amb l’article 182 del TRLRHL i amb els articles 47.5,
98 i 99 del RD 500/1990, amb el següent detall:

4. Modificació de crèdits núm. 2/2019, modalitat incorporació de
romanents.
Estat de despeses. Altes
Descripció aplicació pressupostària

Import (€)

01-342-21200

DESPESES DE MANTENIMENT

46.271,06 €

01-342-21300

REPARACIÓ DE MAQUINARIA

163,35 €

01-342-21400

REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT

01-342-22000

MATERIAL OFICINES

01-342-22100

SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT
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Aplicació
pressupostària

Estat d'elaboració: Original

13.909,44 €

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde
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17.887,30 €

01-342-22102

SUBMINISTRAMENT GAS

01-342-22103

SUBMINISTRAMENT CARBURANTS

01-342-22104

SUBMINISTRAMENT VESTUARI

01-342-22110

SUBMINISTRAMENT PROD. QUÍMICS

01-342-22200

DESPESES COMUNICACIÓ

01-342-22601

ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES (ESDEV.ESPORTIUS)

1.049,14 €

01-342-22700

CONTRACTE SERV. NETEJA, CONSERGERIA I CONTROL
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

8.216,53 €

01-342-227001

CONTRACTES TREBALLS ESPECÍFICS DE FUNCIONAMENT

01-342-22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

3.602,96 €

01-342-22799

CONTRACTE MANTENIMENT INFORMÀTIC

2.429,68 €

01-342-227991

CONTRACTE DDD I CONTROL LEGIONEL.LA INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES

851,76 €

01-342-227994

CONTRACTE CONTROL BACTERIOLÒGIC

509,97 €

01-342-48000

SUBVENCIONS

01-342-6320017

MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

870.00

30,00 €
1.580,85 €
230,97 €

11.632,21 €

59.330,26 €

Total

Finançament
Estat d’ingressos. Altes
Concepte

219,12 €

2.794,60 €
172.298,53 €

Denominació

Romanent tresoreria per a despeses generals
Total

Import (€)
172.298,53 €
172.298,53 €

03/06/2019 Secretari

3. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2019, TRAMITAT PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
De conformitat amb el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL); els articles 35 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa
el TRLRHL en matèria de pressupostos; i les bases 10 i 11 de les d’Execució del Pressupost
de l’exercici vigent; i vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i el
preceptiu informe de la Intervenció, s’acorda:

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2019,
tramitat per crèdits extraordinaris I suplements de crèdit.
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ESTAT DE DESPESES. Altes
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Despeses de personal
CAPÍTOL VI
Inversions reals
SUMA ALTES DESPESES
FINANÇAMENT
ESTAT D’INGRESSOS. Altes
CAPÍTOL VIII
Actius financers
SUMA ALTES INGRESSOS
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113.738,94 €
399.838,23 €
513.577,17 €

513.577,17 €
513.577,17 €

SEGON. Actualitzar l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2019 (annex 1).
TERCER. Exposar al públic aquest acord, durant el termini de quinze dies a partir de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), mitjançant anunci a publicar en el
Tauler d’Edictes i en el BOP, vençut el qual, sense haver-se presentat reclamacions
s’entendrà aprovat definitivament de conformitat amb allò previst en l’article 169 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

*****

El Sr. Osuna exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.
Votació ordinària:
A favor: 18, dels grups municipals de ADecidim, PSC-CP, C’s, ERC-JpR-AM i de
la regidora No Adscrita.
En contra: Cap.
Abstencions: 2, dels grups del PP i PDeCAT.

4. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2019, TRAMITAT PER
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
De conformitat amb el que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL); els articles 35 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa
el TRLRHL en matèria de pressupostos; i les bases 10 i 11 de les d’Execució del Pressupost
de l’exercici vigent; i vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i el
preceptiu informe de la Intervenció, s’acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019, tramitat per
suplements de crèdit.

DESPESES
ESTAT DE DESPESES. Altes
CAPITOL I
Despeses de personal
SUMA ALTES DESPESES
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CAPÍTOL VIII
Actius financers
SUMA ALTES INGRESSOS
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529.539,36 €
529.539,36 €

SEGON. Exposar al públic aquest acord, durant el termini de quinze dies a partir de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), mitjançant anunci a publicar en el
Tauler d’Edictes i en el BOP, vençut el qual, sense haver-se presentat reclamacions
s’entendrà aprovat definitivament de conformitat amb allò previst en l’article 169 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

*****
La Sra. Castillejo exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Votació ordinària:
A favor: 19, dels grups municipals de ADecidim, PSC-CP, C’s, PP, ERC-JpR-AM
i de la regidora No Adscrita.
En contra: Cap.
Abstencions: 1, del grup del PDeCAT.

5. APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL PER ALS EMPLEATS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I ORGANISMES AUTÒNOMS
Antecedents de fet
Durant l’any 2018 es va iniciar la negociació col·lectiva de l’acord de condicions de treball
per als empleats públics (laborals i funcionaris) de l’Ajuntament de Ripollet, el Patronat
Municipal d’Ocupació, Patronat Municipal de Cultura i Patronat Municipal d’Esports.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

En data 29 de març de 2019 es firma l’esmentat acord entre els representants sindicals
i municipals, amb vigència de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2022, essent
prorrogable per períodes successius anuals. En data 1 d’abril de 2019 aquest acord va
ratificat per l’assemblea d’empleats i empleades de l’Ajuntament i organismes
autònoms.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és: articles 89 a 91 de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març; articles 34 a 38 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat
públic.
La competència per a l’aprovació de l’acord de condicions laborals per als empleats
municipals correspon al Ple de conformitat amb el que disposa l’article 22.2. i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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De conformitat amb el que disposa l’article 90 de l’Estatut dels treballadors, els convenis
seran presentats en el registre de l’autoritat laboral per ala seva publicació obligatòria i
gratuïta al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si l’autoritat laboral considera
que el acord conculca la legalitat vigent, o lesiona greument l’interès de tercers, s’ha
d’adreçar d’ofici a la jurisdicció competent, la qual ha d’adoptar les mesures que siguin
procedents per corregir les suposades anomalies, amb l’audiència prèvia de les parts.
Prèvia la fiscalització per la intervenció i vist el dictamen de la Comissió Informativa se
Serveis Centrals, s’acorda:
Primer. Aprovar l’Acord de Condicions de treball per als empleats públics de
l’Ajuntament de Ripollet i organismes autònoms, amb efectes econòmics i administratius
establerts en els corresponents punt del citat acord, així com la seva vigència, tot segons
consta a l’annex 1 que s’adjunta amb el contingut de l’Acord de Condicions de treball per
als empleats públics de l’Ajuntament de Ripollet i organismes autònoms, signat el
29/03/2019 que es dona per reproduït íntegra i literalment.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Segon. Ordenar la seva publicació en tauler d’edictes de l’Ajuntament de Ripollet.
Tercer. Presentar l’Acord de condicions de treball per als empleats públics de
l’Ajuntament de Ripollet i organismes autònoms i la resta de documents que formen part
de l’expedient administratiu, a l’autoritat laboral corresponent per procedir a la seva
publicació obligatòria i gratuïta al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart. Traslladar aquest acord a la junta de Personal, al Comitè d’empresa i a les seccions
sindicals presents a l’Ajuntament de Ripollet i organismes autònoms.
*****

La Sra. Castillejo exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.
Votació ordinària:
A favor: 18, dels grups municipals de ADecidim, PSC-CP, C’s, ERC-JpR-AM i de
la regidora No Adscrita.
En contra: Cap.
Abstencions: 2, dels grups del PP i PDeCAT.

6. APROVACIÓ DEL TEXT DE L’ENCÀRREC A GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET,
S.L DE L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE NETEJA DE LES
INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL I ELS ENS I ORGANISMES
DEPENDENTS AIXÍ COM AQUELLS QUE TINGUÉS ENCOMANATS QUE
DETERMINI.
 Fonamentació i característiques de la figura jurídica. Línies bàsiques de la
regulació i enunciat continguts necessaris en l’encàrrec. (Folis 2 a 8)
 Obligació auditoria de comptes en compliment LSC. (Foli 8 a 9)
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 Subjecció / funcions a /de la intervenció municipal. Vinculat amb
l’exercici de la concreta activitat objecte social de Genera, mitjà propi
Ripollet, S.L. (Folis 9 a 14)
 Compliment dels acords aprovats definitivament relatius a la gestió a
través del mitjà propi de l’activitat econòmica prestacional de neteja de
les instal·lacions municipals. (Folis 14 a 15)
 Òrgan resolutori i abast dels acords. (Folis 15 a 16)

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Referir a títol enunciatiu del contingut que figura a continuació que el seu
expositiu pretén recollir el marc regulador al que es troba subjecte l’entitat
mercantil de titularitat municipal en l’exercici de l’activitat que l’ajuntament ple
en sessió de data 28 de setembre de 2017 va aprovar. Com a conseqüència el
rigor al que s’ha de veure subjecte el seu exercici. En el primer dels epígrafs
s’exposa el caràcter de la figura jurídica que la regula i els requisits als que es
troba subjecte; en el segon cas, que l’exercici econòmic de l’entitat es troba
subjecte a auditoria anual; en el tercer, les obligacions en vers la intervenció
municipal tot i trobar-se subjecte també a la normativa mercantil; en el quart i
en el darrer, el compliment dels acords aprovats pel plenari i la conveniència de
l’aprovació del seu detall en la prestació per part del màxim òrgan representatiu
de la corporació.
 Fonamentació i característiques de la figura jurídica. Línies bàsiques
de la regulació i enunciat de continguts necessaris en l’encàrrec.
(Folis 2 a 8)
L’ajuntament de Ripollet en sessió plenària celebrada en data 28 de setembre de
2017 va aprovar definitivament l’establiment de l’activitat econòmica
prestacional de la neteja de les instal·lacions de titularitat municipal i tots els
seus ens i organismes dependents, i el seu exercici a través de l’encàrrec de gestió
a Genera, mitjà propi Ripollet, S.L.
Segons el contingut de la Disposició Final Catorzena de la Llei 40/2015, d’u
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), tot el contingut del Títol II
(articles 81 a 139, Organització i funcionament del sector públic institucional),
excepte el Capítol I (articles 81 a 83, Principis generals d’aplicació), NO es
considera Legislació Bàsica. Als efectes del present document es farà referència
als articles que són legislació bàsica.
L’article 2 apartat 1er de la LRJSP disposa que la mateixa és d’aplicació al sector
públic que comprèn les entitats que integren l’administració local i el sector
públic institucional. El sector públic institucional està integrat per les
entitats de dret privat vinculades o dependents de l’administració pública.

L’apartat 2on del referit article 2, al seu epígraf b), disposa –entre altres- que
les entitats de dret privat vinculades o dependents de l’administració
pública es troben subjectes a allò que disposa la LRJSP i en particular als
principis establerts a l’article 3. El seu tenor figuren transcrit literalment a
continuació en atenció a l’entitat, abast i extensió dels mateixos.
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“ 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales
y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la
Ley y al Derecho.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las
actividades materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de
los resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines
institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos,
organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios
electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y
soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los
datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta
de servicios a los interesados. ... “
El capítol I del títol regulador de l’Organització i funcionament del sector públic
institucional (articles 81 a 87) és relatiu als Principis Generals de l’actuació,
l’inventari, la inscripció en l’inventari de les entitats del sector públic –tots ells
legislació bàsica-.
L’article 81 de la LRJSP (legislació bàsica) estableix entre els principis generals
d’actuació del sector públic institucional els que es transcriuen a continuació
literalment.

03/06/2019 Secretari

“ 1. Las entidades que integran el sector público institucional están
sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia,
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al
principio de transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en
materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la
normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los

Emiliano Mora Labrada
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presupuestos generales.
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2. Todas las administraciones públicas deberán establecer un sistema de
supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de
comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su
sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de
propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.
3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la
Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones
básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en particular, por lo
dispuesto en los Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 134, así como por
la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.”

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Els mitjans propis es troben regulats a l’article 86 de la LRJSP en els termes que
figuren transcrits a continuació.
“1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser
consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y
del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder
adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre ( RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106).
2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite
que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar
prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de
acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible
y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.
b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la
necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio
o servicio técnico.

03/06/2019 Secretari

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la
comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos.
En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional
que tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la
indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.».
3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá
acompañarse una MEMORIA JUSTIFICATIVA que acredite lo dispuesto en el

Emiliano Mora Labrada
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apartado anterior y deberá ser informada por la Intervención General de
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la Administración del Estado que vaya a declarar el medio propio y servicio
técnico. “
El compliment dels requisits acabats de referir així com la resta dels
preceptivament aplicables varen ser atesos en la documentació que integra els
acords que es varen aprovar el mes de juny i setembre de 2017 tant per la creació
de l’entitat mercantil –mitjà propi de l’ajuntament- com per l’establiment de
l’activitat econòmica prestacional de la neteja.
La Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de
l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 30 de juliol de
2018, es pronuncia en els següents termes, en allò que té a veure amb els
encàrrecs a mitjans propis.

José María Osuna López
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“
i. A banda del desenvolupament de l’activitat habitual que ha motivat la seva
constitució, les entitats instrumentals també poden rebre encàrrecs puntuals o
no habituals, que s’han de qualificar com a encàrrecs a mitjà propi i que es
regeixen per l’article 32 LCSP; precepte que també cal aplicar en els supòsits
d’encàrrecs de gestió a entitats no incloses dins del perímetre del grup municipal.
ii. La decisió de formalitzar l’encàrrec de gestió exigeix la prèvia emissió
d’informe justificatiu que acrediti el compliment del principi d’eficiència en
l’assignació dels recursos públics.
iii. L’aprovació d’encàrrecs de gestió requereix el compliment dels requisits
substantius i procedimentals recollits a l’article 32 LCSP, entre els quals figuren
les obligacions de publicitat al perfil de contractant determinades en funció de la
quantia.
...
v. Els contractes que celebrin els mitjans propis en execució de l’encàrrec de
gestió s’han de sotmetre als termes de la LCSP, sense que puguin contractar amb
tercers prestacions parcials, l’import de les quals superi el 50% de la quantia de
l’encàrrec.

Emiliano Mora Labrada
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03/06/2019 Secretari

En el mateix sentit, la Resolució del Tribunal Català de contractes del sector públic
(TCCSP) 113/2018, de 20 de juny, estableix:
“Cal assenyalar que la praxis de l’aplicació de la cooperació vertical o encàrrecs
a mitjans propis personificats pot tenir un esquema consistent en l’encàrrec
d’una prestació per part d’un poder adjudicador a una entitat amb personalitat
jurídica pròpia que tingui la consideració de mitjà propi del primer …
...”
La Resolució de 27 de febrer de 2017, publicada al BOE de 12 d’abril de 2017,
aprovada per la Comissió Mixta per les Relacions amb el Tribunal de Comptes,
en relació a la Moció a les Corts Generals sobre la necessitat de desenvolupar un
adequat marc legal per la utilització de les “encomanes de gestió” per les
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administracions públiques, es pronuncia en els termes que es referiran a
continuació en allò que afecta a aquest informe.
Aquest document utilitza indistintament la identificació Encomana de Gestió i
Encàrrec a mitjà propi. En aquest sentit en el títol refereix “encones de gestió” i
a continuació en la formulació de les propostes les identifica com a “encàrrecs a
mitjà propi”, analitzant com hauria de ser la seva regulació i la identificació fins
la data en la que es va sotmetre a la consideració del ple l’aprovació inicial de la
documentació (juny de 2017) i definitiva (setembre del mateix any). Tot i entrar
en vigor el dia 9 de març de 2018 la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic –LCSP-, que regula abastament en el seu article 32 –entre
altres- els requisits que han de concórrer per poder parlar d’encàrrec a mitjà
propi, en relació a la regulació del contingut de l’encàrrec segueix sent d’aplicació
la Resolució de 27/2/2017, en quan a compendi que els resum.

José María Osuna López
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Es transcriuen a continuació ressenyes del text identificat, relatives a la seva
naturalesa jurídica, fonament, denominació, regulació i manca de
desenvolupament (tenint a la vista els articles ja ressenyats).
“ Esta regulación introducida en nuestra legislación contractual pública ha
venido a plasmar en nuestro derecho la doctrina elaborada por el TJUE
(significativamente a partir de la conocida Sentencia de 18 de noviembre de
1999, C-107/98, asunto Teckal1) en torno a los denominados “contratos
domésticos” o “in house providing” calificados en el propio TRLCSP como
encargos o encomiendas a entes propios. De acuerdo con esta doctrina
jurisprudencial, el recurso a esta figura tiene carácter excepcional y los requisitos
para actuar conforme a ella han de interpretarse en sentido estricto.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas considera que procede elevar una
Moción a las Cortes Generales proponiendo una adecuada definición del
marco legal de las encomiendas de gestión de naturaleza contractual o
encargos a medios propios, así como las medidas que deben adoptarse para
una correcta gestión de los fondos que se canalicen por esta vía y para evitar un
empleo inadecuado de la figura.

03/06/2019 Secretari

2.2.1.2. Como ya se ha indicado, el origen regulativo de la encomienda de gestión
se encuentra en nuestro ordenamiento en el artículo 15 de la LRJPAC, hoy
sustituido por el artículo 11 de la LRJSP. Pero como también se ha advertido ya,
de forma paulatina se fueron desgajando conceptualmente de dicho marco
normativo de referencia los encargos a medios propios, que adquirieron
identidad y sustantividad propias a través de su regulación en el artículo 24.6 de
la LCSP primero y del TRLCSP después, manteniendo no obstante la misma
denominación legal de encomienda de gestión, identidad de nomen iuris que ha
dado lugar a frecuentes confusiones sobre el concreto régimen jurídico a aplicar
en cada caso.

Emiliano Mora Labrada
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2.2.1.3. Por otra parte, el hecho de que las encomiendas encargadas a medios
propios se encuentren reguladas sustantivamente dentro del TRLCSP y que su
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objeto material tenga un contenido prestacional característico de los contratos
(realización de obras, prestación de servicios y suministro de bienes), unido a que
las entidades encomendatarias son entidades con personalidad jurídica propia,
ha provocado cierta confusión en su formalización...

José María Osuna López

Signatura 2 de 2
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2.2.1.4. En efecto, al no existir en el artículo 24.6 del TRLCSP, ni tampoco en el
artículo 86 de la LRJSP, ninguna referencia expresa a la normativa de
procedimiento aplicable, los distintos poderes adjudicadores encomendantes
han tenido que desarrollar su propios procedimientos, bien de manera informal,
bien mediante instrucciones o normas internas, recurriendo a la aplicación
directa, analógica o supletoria, según los casos, de los preceptos que cada órgano
gestor ha considerado pertinentes de la legislación reguladora del procedimiento
común, del TRLCSP y de la LGP.
Pero esta nueva forma de gestión ha adquirido dimensión propia y trascendencia
suficiente como para que nuestra legislación la aborde como una forma de
gestión de las AAPP con sustantividad propia, merecedora de una normativa
reguladora que discipline el recurso a estas encomiendas o encargos a medios
propios, de forma precisa, clara y garantista, siguiendo la pauta marcada por la
LRJSP en relación con la regulación de los convenios en el Capítulo VI de su Título
Preliminar.
2.2.9.6. El sistema de tarifas se apoya sobre la base teórica de que su
determinación responde a los costes reales de las prestaciones que se realizan,
garantizando de esta forma el equilibrio financiero que debe regir este tipo de
negocios jurídicos. Este sistema responde a la premisa de que las prestaciones
objeto del encargo son ejecutadas con recursos propios del ente instrumental y,
por tanto, los costes reales se hacen depender de la estructura de costes directos
e indirectos propia de cada ente instrumental, circunstancia que no se da cuando
las actividades son subcontratadas. En este sentido, el recurso a la
subcontratación supone, en cierta medida, desvirtuar este mecanismo de fijación
del precio, ya que el coste directo estaría inequívocamente identificado en estos
casos con el precio pagado a los subcontratistas, sin perjuicio de que a este precio
pudieran añadirse los gastos asociados a la tramitación, formalización y
ejecución de estos contratos, de tal forma que el proceso de subcontratación no
supusiera la ruptura del equilibrio financiero que, al igual que en los contratos,
también debe respetarse en las encomiendas a medios propios.

con su actual naturaleza de encargo para la realización de prestaciones de
naturaleza contractual, de ejecución obligatoria y sujeto a instrucciones fijadas
unilateralmente por el encomendante, evitando con ello posibles confusiones con
las encomiendas de gestión reguladas en el artículo 11 de la LRJSP y con los
convenios regulados por los artículos 47 y siguientes del mismo texto legal. El
cambio de denominación exigiría una adaptación y extensión, en su caso, de las
actuales normas que contienen disposiciones relativas a las encomiendas de
gestión para asegurar su aplicación a esta nueva figura.

Emiliano Mora Labrada
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3.2. Debería darse una denominación legal (nomen iuris) a esta figura, coherente
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3.3. La definición del objeto de los encargos a medios propios debe centrarse de

José María Osuna López

A continuació, ressenyes relatives a la configuració de la voluntat de nova
regulació tendent entre altres a garantir el control de l’eficiència en la seva
utilització en la concreta prestació que sigui executada i l’assoliment dels
principis inspiradors d’una adequada utilització d’aquesta figura, quin contingut
ja es va referir en els annexes que configuren la Memòria que va ser
definitivament aprovada en sessió plenària de data 28 de setembre de 2017.
“3. Propuestas que se formulan
3.3. LA DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS debe
centrarse de modo preferente, si no exclusivo, en la realización puntual de
actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los
poderes adjudicadores …”
3.7. La fijación de las tarifas …, debería hacerse siguiendo criterios homogéneos,
atendiendo exclusivamente a los costes de realización de las prestaciones objeto
de encargo y con exclusión de cualquier tipo de margen de rentabilidad o
beneficio industrial. Los órganos que han de aprobar las tarifas deberían
verificar, mediante los oportunos estudios de costes e informes que procedan, que
los costes reales de producción sobre los que se fijen dichas tarifas no sean
superiores a los precios de mercado, como requisito necesario para su
aprobación.
3.8. Los TRABAJOS OBJETO DE LOS ENCARGOS deberían concretarse, en todo
caso, con detalle. Con ello, además de asegurar su estricta adecuación a los fines
que motivan el encargo, se hace posible que su retribución pueda ser fijada con
precisión mediante la aplicación de las correspondientes tarifas. Sin perjuicio de
lo señalado en la anterior propuesta 3.7 …
3.13. Debería establecerse de forma expresa un límite legal general a la
subcontratación …, que habría de ceñirse a las prestaciones accesorias que no
constituyan el objeto principal del encargo y estar restringida a un máximo del
50 por 100 del coste total del encargo. ... (En aplicació analògica de la Disposició
Addicional 25ena del TRLCSP)

Emiliano Mora Labrada
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modo preferente, si no exclusivo, en la realización puntual de actividades de
carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los poderes
adjudicadores, evitando los casos en que pudieran ser utilizados para suplir
carencias estructurales de personal -que deberían ser solventadas a través de la
adecuada dotación de las plantillas-, evitando con ello incurrir en posibles
supuestos de cesión ilegal de trabajadores. En todo caso, debería excluirse
expresamente la posibilidad de que el recurso a estos encargos pueda ser
empleado para canalizar la participación financiera de unas administraciones en
proyectos conjuntos con otras administraciones (para lo cual debe acudirse a los
convenios de colaboración o a la articulación de subvenciones o transferencias
entre administraciones), o para articular la gestión de subvenciones públicas
(para lo cual debe acudirse a los mecanismos reguladores de las entidades
colaboradoras en la gestión de subvenciones previstos en la Ley General de
Subvenciones).
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3.14. Sin perjuicio de lo anterior, la subcontratación solo debería ser admitida si
se contempla expresamente dicha posibilidad en el documento de formalización
DEL ENCARGO O EN SUS PLIEGOS REGULADORES, con exigencia de autorización
expresa del encomendante previa notificación. La retribución de las prestaciones
que sean objeto de subcontratación habría de ser fijada con arreglo al coste real
del contrato llevado a cabo por el ente instrumental, sin perjuicio de que pueda
ser valorada la inclusión de los gastos de tramitación y gestión de la
subcontratación, que deberían estar, en su caso, específicamente tarifados.
Debería además establecerse la obligación, para los poderes adjudicadores
encomendantes, de verificar que la subcontratación se ha llevado a cabo de
conformidad con lo prescrito por el inciso final del artículo 4.1.n) del TRLCSP.
3.15. Debería establecerse la obligatoriedad, para los poderes adjudicadores

José María Osuna López

L’apartat primer darrer paràgraf de l’article 32 de la LCSP disposa que els
encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats (cas que ens
ocupa), no tindran la consideració de contracte. Cal no obstant donar
compliment a les premisses que en el mateix es regulen i no els és l’aplicació
l’apartat 1er i 2on de la Disposició Addicional segona de la LCSP a l’establir les
competències de l’alcalde i del ple per iniciar la tramitació necessària per a la
formulació d’aquests.
“6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de
acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser
calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán
la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las
siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes
adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando
comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que
vayan a ser objeto de encargo.
b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos
previstos del artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo
de duración del encargo.
…
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en
ejecución del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le
aplicarán las siguientes reglas:

Emiliano Mora Labrada
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encomendantes, de incorporar a los pliegos que hayan de regir la ejecución de los
encargos los medios necesarios para asegurar su adecuado y efectivo control y
seguimiento y conservar el poder de decisión sobre las vicisitudes que puedan
sobrevenir en su curso, especialmente en las encomiendas de actividad.
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a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean
procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo
y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea
un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro
Tercero de la presente Ley.
b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar
con terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se
considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a
otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o
instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la
prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir
dicha prestación.
...
Article 63.3 LCSP.

José María Osuna López
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“
6. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior
a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil
de contratante.
La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá
publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de
encargos será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad
del medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la
identidad del medio propio.”
 Obligació auditoria de comptes en compliment Llei de Societat de
Capitals.
(Foli 8 a 9)
Per aplicació dels articles 257, 258 i 265 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, que aprova el Text refós de la Llei de Societats de capitals, i el Reial
Decret 1514/2007 que aprova el Pla General Comptable, les societats mercantils
del sector públic local que duran dos exercicis consecutius reuneixin a la data de
tancament de cada un d’ells, almenys dues de les següents circumstàncies,
estaran obligades a la realització d’auditoria de comptes anuals.

Emiliano Mora Labrada
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Que el total de les partides de l’actiu superi els 2.850.000€. A aquests
efectes s’entendrà per total actiu el total que figura en el model del
balanç.
Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 5.700.000€.
Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui
superior a 50.

També estan obligades en virtut de la Disposició Addicional 3era del RD
1517/2011, de 31 d’octubre, que aprova el reglament de la Llei d’auditoria de
comptes aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, totes les
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entitats mercantils que contractin amb el sector públic –SP- sigui quina sigui la
seva naturalesa jurídica i sempre que hagin de formular comptes anuals
conforme al marc normatiu d’informació financera, quan en un exercici econòmic
hagin celebrat amb el SP els contractes previstos a l’article 2 del TRLCSP, per un
import anual superior a 600.000€ i que aquests representi més del 50% de
l’import net de la xifra anual de negocis.
 Subjecció / funcions a /de la intervenció municipal. Vinculat amb
l’exercici de la concreta activitat objecte social de Genera, mitjà
propi Ripollet, S.L
(Folis 9 a 14)

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada
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Els articles 223 i 224 del ROAS recullen les funcions de la intervenció i del control
financer de les entitats empresarials de capital públic, indicant que es realitzaran
d’acord al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei reguladora d’Hisendes Locals –TRLRHL- i les normes mercantils
aplicables. El fet que els estats de previsió d’ingressos i despeses de l’entitat
mercantil s’integraran en el pressupost general de l’ajuntament. Que es sotmetrà
al règim de comptabilitat pública sense perjudici de la legislació mercantil
aplicable i al pla general comptable vigent per les empreses espanyoles.
Referir així mateix la prohibició que els ajuntaments concedeixin a les entitats
mercantils ajuts que suposin avantatges econòmiques gratuïtes amb càrrec a
l’erari públic, que falsegin o amenacin falcejar la lliure concurrència.
El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu
article 4 estableix entre les funcions de la intervenció el control financer en les
modalitats de funció de control permanent i l’auditoria pública, incloent les dues
la de l’eficàcia.
L’article 164 del TRLRHL a l’establir el contingut del pressupost general de l’ens
local al seu apartat 1er epígraf c) inclou entre les previsions que integren el
pressupost que serà elaborat i aprovat anualment per la corporació local les
previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils de capitat
íntegrament públic. En mèrits del seu article 165 s’hi inclouran amb la deguda
especificació, els crèdits necessaris per atendre al compliment de les obligacions
així com les estimacions d’ingressos dels diferents recursos econòmics a liquidar
durant l’exercici.
L’article 166 del mateix text i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 que regula les hisendes
locals, relatius a la consolidació del pressupost en el cas de les entitats mercantils
de capital públic.
L’article 200 del TRLRHL que estableix la subjecció al règim de la comptabilitat
pública de les societats mercantils de capital total o majoritàriament públic. Que
comporta l’obligació també, de retre comptes al Tribunal de comptes o Òrgans
de control extern.
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L’article 209 del TRLRHL en relació al contingut del Compte General de les
entitats locals, al seu apartat 1er epígraf c) fa referència al de les societats
mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats locals. Els comptes
hauran de ser elaborats d’acord a la normativa mercantil. En el mateix sentit la
Instrucció 46 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local –ICAL 2013-.
Les entitats locals uniran al compte general els estats integrats i consolidats dels
diferents comptes que determini el ple de la corporació. Vegis regla 48 de la
ICAL.
En relació al control intern, l’article 213 del mateix text legal indica que les
entitats locals exerciran amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles
següents les funcions de control intern respecte de la seva gestió econòmica i la
de les societats mercantils d’elles dependents,

José María Osuna López
03/06/2019 Secretari
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en la modalitat de control financer (definida a l’article 220 del TRLRHL)
inclosa l’auditoria de comptes de les entitats que es determinin
reglamentàriament (obligació de l’auditoria financera a les entitats
municipals amb una població superior a cinquanta mil habitants o un
pressupost superior a cinquanta milions d’euros, en mèrits de la Disposició
Addicional 6ena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre de Mesures fiscals
i financeres de la Generalitat de Catalunya)
i funció de control de l’eficàcia (definida a l’article 221 del TRLRHL).

El control financer establert, segons disposa l’article 220 tindrà per objecte
comprovar el funcionament en l’aspecte econòmic financer dels serveis de les
entitats local, els seus OA i les entitats mercantils de capital públic –EMCP-.
Aquest control té per objecte informar sobre l’adequada presentació de la
informació financera, del compliment de les normes i directius que siguin
aplicables i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius
previstos. Es realitzarà per procediments d’auditoria d’acord amb les normes
d’auditoria del sector públic. Com a resultat haurà de ser emès informe escrit en
el que es faci constar totes aquelles observacions i conclusions es dedueixin de
l’examen practicat. Els informes i les al·legacions formulades per l’òrgan auditat
seran enviats al ple per el seu examen.
A la vista del contingut clarificador de l’abast de cada una de les funcions, es
transcriu a continuació el tenor dels articles del TRLRHL relatius al Control i
Fiscalització del pressupost i la despesa pública. No s’ha inclòs la regulació
relativa als “Reparos”, “Discrepàncies”, i “Fiscalització prèvia” en la mesura que
no és d’aplicació al cas objecte del present document.
“ Artículo 213. Control interno
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se

Emiliano Mora Labrada
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determina en los artículos siguientes las funciones de control interno
respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las
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sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus modalidades de
función interventora, función de control financiero, incluida la auditoría
de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, y
función de control de la eficacia.
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de
aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y
destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo
de las funciones de control indicadas en el apartado anterior.
Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual
a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de
los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo
y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.

José María Osuna López
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…
Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero
1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el
aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus
organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación
de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que
sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los
objetivos previstos.
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo
con las normas de auditoría del sector público.
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el
que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del
examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas
por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.
Artículo 221. Control de eficacia
El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y
del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

03/06/2019 Secretari

Artículo 222. Facultades del personal controlador
Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que
se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán
su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes
consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas
y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar
de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente
que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que
estimen necesarios.

Emiliano Mora Labrada
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José María Osuna López

L’article 85 de la LRJSP, que no té la consideració de legislació bàsica, refereix la
submissió a control d’eficàcia i supervisió continua dels ens integrants del sector
públic institucional estatal per part del departament al que estiguin adscrits.
Suposarà la verificació del pla d’actuació revisable cada 3 anys completats amb
plans anuals. L’objecte és l’assoliment dels objectius i adequada utilització dels
recursos.
L’equivalència es podria trobar en l’execució d’un control en els mateixos termes
d’eficàcia i supervisió contínua dels plans i els programes d’actuació, inversió i
finançament que aprova anualment –en el segon dels supòsits-, en els termes
establerts al ROAS, articles 224 i 225.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera –LOEPSF-, al seu article 2, als efectes de la mateixa, disposa que el
sector públic es considera integrat, entre altres, per les societats mercantils
dependents de les administracions públiques i es troben subjectes al que disposa
la mateixa en allò que específicament s’hi indiqui.
L’article 3 refereix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin a despeses i ingressos dels subjectes compresos en el seu
àmbit d’actuació, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent
amb la normativa europea.
S’ha reforçat el criteri de control públic d’una entitat ampliant-se a vuit els
indicadors que han de ser tinguts en compte per determinar si una entitat està
o no controlada per les administracions públiques. Entre altres,



determinar si l’administració és l’únic client, si representa el gruix de la
demanda de producció
comprovar el control públic del nomenament o la revocació del personal
directiu, i o verificar el control públic dels principals comitès de l’entitat.

Emiliano Mora Labrada
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1. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las
entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes
es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que
establece su Ley Orgánica Reguladora y su Ley de Funcionamiento.
2. A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15
de octubre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209 de esta
Ley correspondiente al ejercicio económico anterior.
3. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la consideración
de la entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas y el
ejercicio de las acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las actuaciones
que puedan corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de responsabilidad
contable.
4. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las
facultades que, en materia de fiscalización externa de las entidades locales,
tengan atribuidas por sus Estatutos las Comunidades Autónomas. “
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En els casos d’entitats públiques la producció de les quals té com a destinatari
principal a l’administració pública s’estableix que els seus ingressos solament
seran considerats com a “vendes” si s’aprecia que existeix concurrència en
l’obtenció dels seus recursos –entenent per tal si intervé una licitació amb
condicions comercials en competència amb productors privats-.
A conseqüència de l’apreciació d’aquests requisits, la classificació de
determinades unitats públiques s’ha vist afectada veient-se revisada la seva
classificació al Sector Administracions Públiques (S.13) de la comptabilitat
nacional. Es tracta entre altres d’aquelles unitats quin client principal és
l’Administració pública, considerades com a mitjà propi i instrumental en la
normativa de contractació pública i els ingressos procedents d’aquestes
administracions públiques no es consideren “vendes” en comptabilitat nacional
al no verificar-se el requisit de la concurrència en la seva obtenció.

03/06/2019 Alcalde

Segons el tenor de la ponència de la interventora d’administració local, categoria
superior, Maria Petra Sáiz Antón, de data 6 de novembre de 2015, en el marc de
la jornada organitzada pel Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de
l’Administració Local de Barcelona –CSITAL-, i a títol de primer resum
d’enunciats, cal estar a les previsions següents.




José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada
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Pressupost consolidat criteris Sistema europeu de compte –SEC-:
sectorització segons criteris de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat.
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre de 2001,
d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.
Informe de verificació de compliment dels objectius de la LOEPSF.
Estabilitat, regla de la despesa, sostenibilitat financera i Període Mig de
Pagaments a proveïdors, remissió al Ministeri d’hisenda i administracions
públiques. Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les
obligacions de subministrament d’informació en compliment de la
LOEPSF.

En compliment de la Llei 18/2010, de 7 de juny, en l’àmbit subjectiu d’actuació
de la Sindicatura de comptes es troba, entre altres, les societats mercantils, les
fundacions, els OA si estan participats o finançats majoritàriament de manera
directa o indirecte per les administracions locals.
Com a conseqüència l’article 4 disposa l’obligació que les entitats sotmeses a
fiscalització presentin els comptes anuals en el termini fixat per la normativa
aplicable.
La Disposició addicional 2ona de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de
comptes, relativa a auditories en entitats del sector públic, es pronuncia en els
següents termes.
“2. Los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o
documentos contables de entidades que forman parte del sector público estatal,
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autonómico o local y se encuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos
de control de la gestión económico financiera del sector público en el ejercicio de
sus competencias, se rigen por sus normas específicas, no resultando de
aplicación a dichos trabajos lo establecido en la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
Los trabajos de colaboración que pudieran realizar los auditores de cuentas o las
sociedades de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores, en virtud de
contratos celebrados por los órganos públicos de control a que se refiere el
apartado 1, y en ejecución de la planificación anual de auditorías de dichos
órganos, se regirán por su legislación específica, no resultando de aplicación lo
establecido en esta Ley.
Los informes a que se refiere este apartado, que pudieran emitir auditores de
cuentas o sociedades de auditoría sobre entidades públicas, no podrán
identificarse como de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán
generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas.
“
Referir a títol de conclusió que no ha estat abastat el detall del seu tractament
com a conseqüència de la pròpia especificitat i de la manca de coincidència entre
l’àmbit subjectiu del sector institucional administració pública en la
comptabilitat nacional i en l’àmbit local segons la LOEPSF. El tractament de la
informació desenvolupada ho ha estat en atenció a la LBRL modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, el TRLRHL i la LOEPSF bàsicament.
Les entitats mercantils de capital públic, que no es troben subjectes a la funció
interventora prèvia plena o limitada, sí que


estan subjectes a la presentació de l’equivalent al pressupost –previsió
dels estats d’ingressos i despeses- que s’integraran al pressupost general
de l’ajuntament;



malgrat estan subjectes a la comptabilitat segons el pla general
comptable –normativa mercantil-, també es troben subjectes
la
comptabilitat pública que comporta l’obligació de retre comptes al
Tribunal de Comptes o Òrgans de control extern, sent units al Compte
General de l’ajuntament els estats integrats i consolidats dels diferents
comptes que determini el ple de la corporació.

Així mateix ens remetem al Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril de 2017, que
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic, que al
seu article 2 disposa que les societats mercantils dependents de les entitats
locals es troben en el seu àmbit d’aplicació. En els seus mèrits l’entitat mercantil
té l’obligació de col·laborar amb la intervenció de l’ajuntament als efectes del
desenvolupament del control financer.
“Artículo 30. Obtención de información, documentación y asesoramiento

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

técnico en las actuaciones de control financiero
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3. El órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá
solicitar de los órganos y entidades objeto de control la documentación contable,
mercantil, fiscal, laboral y administrativa o de otro tipo que se considere
necesaria para el desarrollo de las actuaciones, ya sea en soporte documental o
en programas y archivos en soportes informáticos compatibles con los equipos y
aplicaciones del órgano de control, y el acceso para consultas a los sistemas y
aplicaciones que contengan información económico-financiera del órgano,
organismo o entidad controlada.”
Cal afegir amb ocasió de la modificació del Codi Penal amb la Llei Orgànica
1/2015, la responsabilitat penal en la que poden incórrer les entitats mercantils
i els seus administradors entre altres, i als efectes de procurar no incórrer en els
supòsits generadors dels fets imposables, la capacitat exhoneradora de la
responsabilitat penal dels “Programes de Prevenció de riscos penals”.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

 Compliment dels acords aprovats definitivament relatius a la gestió
a través del mitjà propi de l’activitat econòmica prestacional de
neteja de les instal·lacions municipals.
(Folis 14 a 15)
En data 28 de setembre de 2017, en el punt de l’ordre del dia relatiu a l’expedient
de creació de l’activitat econòmica prestacional consistent en la neteja de les
instal·lacions de titularitat municipal i tots els seus ens i organismes dependents
així com aquells que tingués encomanats, es va aprovar definitivament la
“Memòria justificativa de l’exercici de l’activitat econòmica i creació d’entitat
mercantil”, elaborada per la Comissió d’Estudi per a l’exercici de l’activitat de
referència, donant per reproduït el seu tenor formant part del contingut de
l’acord, en règim de lliure concurrència.
És en compliment dels acords assolits que es va procedir a la contractació de
l’auditoria de la prestació del servei de neteja de les instal·lacions municipals que
ve sent prestat per l’entitat Servicios Especiales de Limpieza, S.A; així mateix, als
efectes de la redacció de les prescripcions tècniques que havien d’integrar
l’encàrrec de la prestació procurant la màxima eficiència i optimització dels
recursos que haguessin de ser destinats a aquesta finalitat.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

A la vista de les característiques de les instal·lacions que han de ser receptores
de la prestació, dels recursos humans assignats, de les que configuren el mètode
de gestió, va ser emès un informe d’avaluació i redactat el tenor de les
prescripcions tècniques que regularien l’oferiment d’aquest servei.
En els seus mèrits el text que conforma l’encàrrec ha incorporat el seu tenor, que
s’afegeix a les obligacions de caràcter més administratiu però igualment
vinculants en atenció a l’exposició normativa que integra els primers epígrafs
exposats –que s’adaptaran en atenció a les variacions normatives que s’anessin
produint, incorporant-se aquelles no referides o identificades però igualment de
caràcter imperatiu en la seva aplicació-.
 Òrgan resolutori i abast dels acords.
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(Folis 15 a 16 )
En el text de l’encàrrec a mitjà propi que integra la present proposta d’acords
s’ha desenvolupat i tractat els extrems que són referits a continuació a títol
d’enunciat.








03/06/2019 Alcalde





L’integren els annexes que s’hi identifiquen i que contenen els següents extrems.

José María Osuna López






Les instal·lacions, edificis i dependències. (Veure clàusules 1, 2 de
l’Encàrrec )
La valoració econòmica del servei de neteja. (Veure clàusules 3, 4, 5, 13,
14 de l’Encàrrec )
L’adequació del preu a l’exercici 2019, tenint present que partim de la
documentació aprovada el setembre de 2017 i que va tenir en compte la
informació del tancament de l’exercici de 2016 –es va treballar des de
gener fins a juny de 2017-. Així mateix s’ha incorporat els serveis que de
manera extraordinària es venen oferint, i que en ocasions han esdevingut
de general oferiment, i en altres no; s’ha afegit nous serveis no
contemplats al seu dia, ... Es detalla i justifica l’increment i l’adequació a
la realitat vigent a data de la seva confecció.
(Veure annex 2.2 de l’Encàrrec)
Paràmetres de necessària atenció per valorar l’evolució de la prestació, des
del tancament del cost del servei en la liquidació de l’exercici de 2018, el
pressupost de 2019 i la informació inclosa en la documentació aprovada
pel ple.
Quadres que contenen el règim de freqüència i tasques segons les
instal·lacions, edificis i dependències.
El quadre general de càrrega de treball.
(Veure clàusules 7, 8 i 9 de l’Encàrrec )

Emiliano Mora Labrada

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2



Signatura 1 de 2

Els acords del ple de l’ajuntament que l’habiliten, la seva naturalesa
jurídica, els indicadors més essencials de la seva configuració.
L’objecte, àmbit d’actuació i durada de l’encàrrec.
El preu i requisits de la facturació.
Clàusula bàsica interpretativa del contingut de la prestació i la premissa
que regeix la interpretació en la relació entre el mitjà propi i l’ajuntament.
Paràmetres de neteja, règim de freqüències i taques, càrregues de treball
i mitjans adscrits.
Règim configurador dels drets i obligacions de les parts.
El règim regulador de les comunicacions, les modificacions, les variacions
–adaptacions i millores-, prescripcions de caràcter mediambiental.
L’establiment de les obligacions vinculades amb l’assoliment de preceptes
legalment establerts com els relatius a transparència; les obligacions
relatives al compliment dels requisits que permeten disposar del control
de l’execució en quan a resultat i grau d’eficiència i satisfacció en la
prestació.
La Comissió de seguiment i control de l’execució de la prestació i
l’encàrrec.
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La referència ajustada a la darrera informació que es disposa de l’entitat
prestatària, dels recursos humans que té assignats. (Veure annex 5 de
l’Encàrrec)
Requisits mediambientals que han de ser atesos en la prestació. (Veure
annex 6)
Criteris d’avaluació de la qualitat del servei i mínims establerts.
Que han de ser completats necessàriament amb els indicadors que
consten en el document relatius a transparència, econòmics, qualitatius
–afegits als d’aquest annex-, de recursos humans. Així com tots aquells
que al llarg de l’evolució de l’execució haguessin estat afegits des de
l’empresa o per l’ajuntament.
(Veure clàusula 11, 12, 16 de l’Encàrrec)

I conforma el contingut obligacional per Genera, mitjà propi Ripollet, S.L

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde





en tant que pressupòsit de la seva existència,
regulador de les prescripcions vinculants de caràcter normatiu,
elements que han de servir per avaluar l’acurada prestació del servei, i en
definitiva contribuir com indicadors de sortida a la comparativa que
permeti acreditar l’assoliment dels principis i requisits establerts a l’article
3 i 86 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,

l’expedient administratiu de referència al seu dia aprovat, la normativa aplicable,
les dades econòmiques i vinculades o amb reflex en les mateixes, que podran ser
emprats amb les finalitat preteses.
En el darrer dels acords aprovats en sessió plenària de data 28 de setembre de
2017 es va facultar a l’alcalde de l’ajuntament, tant àmpliament com fos possible
en dret, per l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per
executar els acords anteriors.
En atenció al seu import econòmic anual ascendent a 1.180.759,46€, l’adaptació
al resultat de l’auditoria en la prestació del servei del contingut de les
prescripcions tècniques que s’ha proposat en el document, la durada inicialment
prevista de quatre anys, i amb la voluntat d’oferir la màxima transparència i
difusió del seu contingut, ha estat elaborat el present informa base de la
proposta d’acords que al seu cas es sotmetria a la deguda consideració.

Vista la proposta formulada per la regidoria de serveis urbans i
municipalitzacions, els informes emesos a l’efecte i, de conformitat amb el
Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar el text de l’encàrrec per part de l’ajuntament de Ripollet a
l’entitat mercantil de la seva titularitat anomenada Genera, mitjà propi Ripollet,
S.L, de la prestació de la neteja en les instal·lacions que consten identificades en
el mateix o les modificacions que s’hi incorporessin, que figura adjunt al present
i quin tenor es dona per reproduït en la seva integritat, en compliment dels
acords definitivament aprovats en sessió plenària de data 28 de setembre de

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Ajuntament en Ple.

Sessió 5/ 2019, de 25 d’abril

52

2017, transcrivint d’entre tots els que figuren establerts en el mateix els següents
extrems –identificant la concreta clàusula-.


“El preu anual és per l’import ascendent a UN MILIÓ CENT-VUITANTA MIL
SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
D’EURO -1.180.759,46€. No porta inclòs l’impost sobre el valor afegit en
compliment del tenor de l’informe que integra l’expedient administratiu
relatiu a aquest extrem-“. (Clàusula 4)



GENERA presentarà a l’AJUNTAMENT factura electrònica el dia següent
d’haver estat oferta la prestació la meitat del mes, per import de
49.198,31€.

“La despesa s’imputarà a les corresponents aplicacions pressupostàries
amb codi econòmic 22700, i diferents subpartides dels programes i
àmbits del pressupost municipal, segons vagi sent establert en cada
exercici.” (Clàusula 5)


La seva vigència, prevista com una obligació essencial:
“ L’inici del compliment de l’encàrrec el dia de la signatura del present
document –prèvia la seva aprovació per l’òrgan corresponent de
l’AJUNTAMENT-, en tot allò que impliqui possibilitar l’assoliment de la
prestació general, entre tant no es produeixi la subrogació en els
contractes laborals.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

La clàusula té el següent tenor: “GENERA presentarà a l’AJUNTAMENT el
dia següent d’haver estat oferta la prestació la meitat del mes, factura
electrònica relativa als serveis prestats en el període directament anterior.
Es facturarà la prestació oferta per períodes de meitat de mes natural.”
(Clàusula 5)

L’inici de l’execució de la concreta activitat econòmica prestacional en el
moment que es disposi dels imprescindibles recursos humans destinats al
seu assoliment, que haurà de produir-se disposant dels elements
materials adequats.” (Clàusula 10.4)

TERCER.Facultar tant àmpliament com sigui possible en dret al senyor
Alcalde d’aquest ajuntament,


per l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per
executar l’acord anterior, en el moment que concorrin els requisits
legalment establerts;

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

SEGON.Aprovar el caràcter plurianual de la despesa, en mèrits de la
clàusula segona de l’encàrrec, en atenció que la durada inicial prevista és de
quatres anys.
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per l’aprovació de tants acords i resolucions com siguin considerats
necessaris o convenients per la vehiculació de l’execució de l’encàrrec
sempre i quan no suposin una modificació substancial de l’encàrrec,
entenent per aquesta aquella que impliqui una variació en més menys el
vint per cent del preu anual establert.

QUART.Publicar a la plataforma de contractació pública de l’ajuntament i
de l’entitat mercantil de referència, en els termes indicats a la Llei de contractes
del sector públic, l’encàrrec aprovat.
CINQUÈ.- Notificar a l’entitat Servicios Especiales de Limpieza, S.A, actual
prestatària del servei, l’aprovació del text de l’encàrrec a mitjà propi, extrem que
no interferirà en un o altre sentit en les gestions que des de l’empresa Genera,
mitjà propi Ripollet, S.L estiguin sent executades a l’efecte.
*****

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

El Sr. Osuna exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.

Votació ordinària:
A favor: 18, dels grups municipals de ADecidim, PSC-CP, C’s, ERC-JpR-AM i de
la regidora No Adscrita.
En contra: 1, del grup del PDeCAT.
Abstencions: 1, del grup del PP.

7. APROVACIÓ DEL TEXT DE L’ENCÀRREC A GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, S.L DE
L’EXERCICI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE
RIPOLLET.
 Fonamentació i característiques de la figura jurídica. Línies bàsiques de la
regulació i enunciat continguts necessaris en l’encàrrec. (Folis 2 a 8)
 Obligació auditoria de comptes en compliment LSC. (Foli 8)
 Subjecció / funcions a /de la intervenció municipal. Vinculat amb l’exercici de la
concreta activitat objecte social de Genera, mitjà propi Ripollet, S.L. (Folis 9 a
14)
 Compliment dels acords aprovats definitivament relatius a la gestió a través del
mitjà propi de l’exercici de la prestació del servei de les escoles bressol
municipals de Ripollet.
(Folis 14 a 15)
 Òrgan resolutori i abast dels acords. (Folis 15 a 16)
Referir a títol enunciatiu del contingut que figura a continuació que el seu expositiu
pretén recollir el marc regulador al que es troba subjecte l’entitat mercantil de titularitat
municipal en l’exercici de l’activitat que li ha estat encarregada per l’ajuntament. Com a
conseqüència el rigor al que s’ha de veure subjecte el seu exercici. En el primer dels
epígrafs s’exposa el caràcter de la figura jurídica que la regula i els requisits als que es
troba subjecte; en el segon cas, que l’exercici econòmic de l’entitat es troba subjecte a
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auditoria anual; en el tercer, les obligacions en vers la intervenció municipal tot i trobarse subjecte també a la normativa mercantil; en el quart i en el darrer, el compliment dels
acords aprovats pel plenari i la conveniència de l’aprovació del seu detall en la prestació
per part del màxim òrgan representatiu de la corporació.
 Fonamentació i característiques de la figura jurídica. Línies bàsiques de la
regulació i enunciat de continguts necessaris en l’encàrrec.
(Folis 2 a 8)
L’ajuntament de Ripollet en sessió plenària celebrada en data 28 de febrer de 2019 va
aprovar definitivament el canvi a gestió directa en la forma de prestació del servei de les
escoles bressol municipals de Ripollet, i el seu oferiment a través de l’entitat mercantil
Genera, mitjà propi Ripollet, S.L.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Segons el contingut de la Disposició Final Catorzena de la Llei 40/2015, d’u d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), tot el contingut del Títol II (articles 81 a 139,
Organització i funcionament del sector públic institucional), excepte el Capítol I
(articles 81 a 83, Principis generals d’aplicació), NO es considera Legislació Bàsica.
Als efectes del present document es farà referència als articles que són legislació bàsica.
L’article 2 apartat 1er de la LRJSP disposa que la mateixa és d’aplicació al sector públic
que comprèn les entitats que integren l’administració local i el sector públic institucional.
El sector públic institucional està integrat per les entitats de dret privat
vinculades o dependents de l’administració pública.
L’apartat 2on del referit article 2, al seu epígraf b), disposa –entre altres- que les
entitats de dret privat vinculades o dependents de l’administració pública es
troben subjectes a allò que disposa la LRJSP i en particular als principis establerts
a l’article 3. El seu tenor figuren transcrit literalment a continuació en atenció a l’entitat,
abast i extensió dels mateixos.
“ 1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los
resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.
2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos
públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por
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cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y
facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. ... “
El capítol I del títol regulador de l’Organització i funcionament del sector públic
institucional (articles 81 a 87) és relatiu als Principis Generals de l’actuació, l’inventari,
la inscripció en l’inventari de les entitats del sector públic –tots ells legislació bàsica-.
L’article 81 de la LRJSP (legislació bàsica) estableix entre els principis generals
d’actuació del sector públic institucional els que es transcriuen a continuació literalment.
“ 1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en
su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión.
En particular se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las
limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones
anuales de los presupuestos generales.
2. Todas las administraciones públicas deberán establecer un sistema de

José María Osuna López
03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la
subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y
que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento,
transformación o extinción.
3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración
autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley que les
resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en
los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la Administración a
la que se adscriban.”

Els mitjans propis es troben regulats a l’article 86 de la LRJSP en els termes que figuren
transcrits a continuació.
“1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas
medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y
sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador cuando cumplan las
condiciones y requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre ( RCL
2011, 2050 y RCL 2012, 106).
2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que,
además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el
sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o
acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz,
aplicando criterios de rentabilidad económica.

Emiliano Mora Labrada
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b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de
disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.
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Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la
comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos.
En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que
tengan la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación
«Medio Propio» o su abreviatura «M.P.».
3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá
acompañarse una MEMORIA JUSTIFICATIVA que acredite lo dispuesto en el
apartado anterior y deberá ser informada por la Intervención General de la
Administración del Estado que vaya a declarar el medio propio y servicio técnico. “
Els requisits acabats de referir així com la resta dels preceptivament aplicables varen ser
atesos en la documentació que integra els acords que es varen aprovar el mes de
desembre de 2018 inicialment i el mes de febrer de 2019 definitivament.

José María Osuna López
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03/06/2019 Alcalde

La Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l’Ajuntament
de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de 30 de juliol de 2018, es pronuncia en
els següents termes, en allò que té a veure amb els encàrrecs a mitjans propis.
“
i. A banda del desenvolupament de l’activitat habitual que ha motivat la seva constitució,
les entitats instrumentals també poden rebre encàrrecs puntuals o no habituals, que
s’han de qualificar com a encàrrecs a mitjà propi i que es regeixen per l’article 32 LCSP;
precepte que també cal aplicar en els supòsits d’encàrrecs de gestió a entitats no incloses
dins del perímetre del grup municipal.
ii. La decisió de formalitzar l’encàrrec de gestió exigeix la prèvia emissió d’informe
justificatiu que acrediti el compliment del principi d’eficiència en l’assignació dels
recursos públics.
iii. L’aprovació d’encàrrecs de gestió requereix el compliment dels requisits substantius i
procedimentals recollits a l’article 32 LCSP, entre els quals figuren les obligacions de
publicitat al perfil de contractant determinades en funció de la quantia.
...
v. Els contractes que celebrin els mitjans propis en execució de l’encàrrec de gestió s’han
de sotmetre als termes de la LCSP, sense que puguin contractar amb tercers prestacions
parcials, l’import de les quals superi el 50% de la quantia de l’encàrrec.

“Cal assenyalar que la praxis de l’aplicació de la cooperació vertical o encàrrecs a mitjans
propis personificats pot tenir un esquema consistent en l’encàrrec d’una prestació per
part d’un poder adjudicador a una entitat amb personalitat jurídica pròpia que tingui la
consideració de mitjà propi del primer …
...”
La Resolució de 27 de febrer de 2017, publicada al BOE de 12 d’abril de 2017, aprovada
per la Comissió Mixta per les Relacions amb el Tribunal de Comptes, en relació a la Moció
a les Corts Generals sobre la necessitat de desenvolupar un adequat marc legal per la

Emiliano Mora Labrada
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En el mateix sentit, la Resolució del Tribunal Català de contractes del sector públic
(TCCSP) 113/2018, de 20 de juny, estableix:
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utilització de les “encomanes de gestió” per les administracions públiques, es pronuncia
en els termes que es referiran a continuació en allò que afecta a aquest informe.
Aquest document utilitza indistintament la identificació Encomana de Gestió i Encàrrec
a mitjà propi. En aquest sentit en el títol refereix “encones de gestió” i a continuació en
la formulació de les propostes les identifica com a “encàrrecs a mitjà propi”, analitzant
com hauria de ser la seva regulació i la identificació fins la data en la que es va sotmetre.
Es transcriuen a continuació ressenyes del text identificat, relatives a la seva naturalesa
jurídica, fonament, denominació, regulació i manca de desenvolupament (tenint a la
vista els articles ja ressenyats).
“ Esta regulación introducida en nuestra legislación contractual pública ha venido a
plasmar en nuestro derecho la doctrina elaborada por el TJUE (significativamente a partir
de la conocida Sentencia de 18 de noviembre de 1999, C-107/98, asunto Teckal1) en
torno a los denominados “contratos domésticos” o “in house providing” calificados en
el propio TRLCSP como encargos o encomiendas a entes propios. De acuerdo con esta
doctrina jurisprudencial, el recurso a esta figura tiene carácter excepcional y los requisitos
para actuar conforme a ella han de interpretarse en sentido estricto.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada
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Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas considera que procede elevar una Moción a
las Cortes Generales proponiendo una adecuada definición del marco legal de las
encomiendas de gestión de naturaleza contractual o encargos a medios propios,
así como las medidas que deben adoptarse para una correcta gestión de los fondos que
se canalicen por esta vía y para evitar un empleo inadecuado de la figura.
2.2.1.2. Como ya se ha indicado, el origen regulativo de la encomienda de gestión se
encuentra en nuestro ordenamiento en el artículo 15 de la LRJPAC, hoy sustituido por el
artículo 11 de la LRJSP. Pero como también se ha advertido ya, de forma paulatina se
fueron desgajando conceptualmente de dicho marco normativo de referencia los
encargos a medios propios, que adquirieron identidad y sustantividad propias a través de
su regulación en el artículo 24.6 de la LCSP primero y del TRLCSP después, manteniendo
no obstante la misma denominación legal de encomienda de gestión, identidad de nomen
iuris que ha dado lugar a frecuentes confusiones sobre el concreto régimen jurídico a
aplicar en cada caso.
2.2.1.3. Por otra parte, el hecho de que las encomiendas encargadas a medios propios se
encuentren reguladas sustantivamente dentro del TRLCSP y que su objeto material tenga
un contenido prestacional característico de los contratos (realización de obras,
prestación de servicios y suministro de bienes), unido a que las entidades
encomendatarias son entidades con personalidad jurídica propia, ha provocado cierta
confusión en su formalización...
2.2.1.4. En efecto, al no existir en el artículo 24.6 del TRLCSP, ni tampoco en el artículo
86 de la LRJSP, ninguna referencia expresa a la normativa de procedimiento aplicable, los
distintos poderes adjudicadores encomendantes han tenido que desarrollar su propios
procedimientos, bien de manera informal, bien mediante instrucciones o normas
internas, recurriendo a la aplicación directa, analógica o supletoria, según los casos, de
los preceptos que cada órgano gestor ha considerado pertinentes de la legislación
reguladora del procedimiento común, del TRLCSP y de la LGP.
Pero esta nueva forma de gestión ha adquirido dimensión propia y trascendencia
suficiente como para que nuestra legislación la aborde como una forma de gestión de las
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AAPP con sustantividad propia, merecedora de una normativa reguladora que discipline
el recurso a estas encomiendas o encargos a medios propios, de forma precisa, clara y
garantista, siguiendo la pauta marcada por la LRJSP en relación con la regulación de los
convenios en el Capítulo VI de su Título Preliminar.
2.2.9.6. El sistema de tarifas se apoya sobre la base teórica de que su determinación
responde a los costes reales de las prestaciones que se realizan, garantizando de esta
forma el equilibrio financiero que debe regir este tipo de negocios jurídicos. Este sistema
responde a la premisa de que las prestaciones objeto del encargo son ejecutadas con
recursos propios del ente instrumental y, por tanto, los costes reales se hacen depender
de la estructura de costes directos e indirectos propia de cada ente instrumental,
circunstancia que no se da cuando las actividades son subcontratadas. En este sentido, el
recurso a la subcontratación supone, en cierta medida, desvirtuar este mecanismo de
fijación del precio, ya que el coste directo estaría inequívocamente identificado en estos
casos con el precio pagado a los subcontratistas, sin perjuicio de que a este precio
pudieran añadirse los gastos asociados a la tramitación, formalización y ejecución de
estos contratos, de tal forma que el proceso de subcontratación no supusiera la ruptura
del equilibrio financiero que, al igual que en los contratos, también debe respetarse en
las encomiendas a medios propios.

03/06/2019 Alcalde

3.2. Debería darse una denominación legal (nomen iuris) a esta figura, coherente con su
actual naturaleza de encargo para la realización de prestaciones de naturaleza
contractual, de ejecución obligatoria y sujeto a instrucciones fijadas unilateralmente por
el encomendante, evitando con ello posibles confusiones con las encomiendas de gestión
reguladas en el artículo 11 de la LRJSP y con los convenios regulados por los artículos 47
y siguientes del mismo texto legal. El cambio de denominación exigiría una adaptación y
extensión, en su caso, de las actuales normas que contienen disposiciones relativas a las
encomiendas de gestión para asegurar su aplicación a esta nueva figura.

José María Osuna López
03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

3.3. La definición del objeto de los encargos a medios propios debe centrarse de modo
preferente, si no exclusivo, en la realización puntual de actividades de carácter material,
técnico o de servicios de la competencia de los poderes adjudicadores, evitando los casos
en que pudieran ser utilizados para suplir carencias estructurales de personal -que
deberían ser solventadas a través de la adecuada dotación de las plantillas-, evitando
con ello incurrir en posibles supuestos de cesión ilegal de trabajadores. En todo caso,
debería excluirse expresamente la posibilidad de que el recurso a estos encargos pueda
ser empleado para canalizar la participación financiera de unas administraciones en
proyectos conjuntos con otras administraciones (para lo cual debe acudirse a los
convenios de colaboración o a la articulación de subvenciones o transferencias entre
administraciones), o para articular la gestión de subvenciones públicas (para lo cual debe
acudirse a los mecanismos reguladores de las entidades colaboradoras en la gestión de
subvenciones previstos en la Ley General de Subvenciones).

A continuació, ressenyes relatives a la configuració de la voluntat de nova regulació
tendent entre altres a garantir el control de l’eficiència en la seva utilització en la
concreta prestació que sigui executada i l’assoliment dels principis inspiradors d’una
adequada utilització d’aquesta figura, quin contingut ja es va referir en els annexes que
configuren la Memòria que va ser definitivament aprovada en sessió plenària de data 28
de febrer de 2019.

Emiliano Mora Labrada
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“3. Propuestas que se formulan
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3.3. LA DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS debe centrarse
de modo preferente, si no exclusivo, en la realización puntual de actividades de carácter
material, técnico o de servicios de la competencia de los poderes adjudicadores …”
3.7. La fijación de las tarifas …, debería hacerse siguiendo criterios homogéneos,
atendiendo exclusivamente a los costes de realización de las prestaciones objeto de
encargo y con exclusión de cualquier tipo de margen de rentabilidad o beneficio
industrial. Los órganos que han de aprobar las tarifas deberían verificar, mediante los
oportunos estudios de costes e informes que procedan, que los costes reales de
producción sobre los que se fijen dichas tarifas no sean superiores a los precios de
mercado, como requisito necesario para su aprobación.
3.8. Los TRABAJOS OBJETO DE LOS ENCARGOS deberían concretarse, en todo caso, con
detalle. Con ello, además de asegurar su estricta adecuación a los fines que motivan el
encargo, se hace posible que su retribución pueda ser fijada con precisión mediante la
aplicación de las correspondientes tarifas. Sin perjuicio de lo señalado en la anterior
propuesta 3.7 …
3.13. Debería establecerse de forma expresa un límite legal general a la subcontratación
…, que habría de ceñirse a las prestaciones accesorias que no constituyan el objeto
principal del encargo y estar restringida a un máximo del 50 por 100 del coste total del
encargo. ... (En aplicació analògica de la Disposició Addicional 25ena del TRLCSP)
3.14. Sin perjuicio de lo anterior, la subcontratación solo debería ser admitida si se

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada
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contempla expresamente dicha posibilidad en el documento de formalización DEL
ENCARGO O EN SUS PLIEGOS REGULADORES, con exigencia de autorización expresa del
encomendante previa notificación. La retribución de las prestaciones que sean objeto de
subcontratación habría de ser fijada con arreglo al coste real del contrato llevado a cabo
por el ente instrumental, sin perjuicio de que pueda ser valorada la inclusión de los gastos
de tramitación y gestión de la subcontratación, que deberían estar, en su caso,
específicamente tarifados. Debería además establecerse la obligación, para los poderes
adjudicadores encomendantes, de verificar que la subcontratación se ha llevado a cabo
de conformidad con lo prescrito por el inciso final del artículo 4.1.n) del TRLCSP.
3.15. Debería establecerse la obligatoriedad, para los poderes adjudicadores
encomendantes, de incorporar a los pliegos que hayan de regir la ejecución de los
encargos los medios necesarios para asegurar su adecuado y efectivo control y
seguimiento y conservar el poder de decisión sobre las vicisitudes que puedan sobrevenir
en su curso, especialmente en las encomiendas de actividad.

L’apartat primer darrer paràgraf de l’article 32 de la LCSP disposa que els encàrrecs dels
poders adjudicadors a mitjans propis personificats (cas que ens ocupa), no tindran la
consideració de contracte. Cal no obstant donar compliment a les premisses que en el
mateix es regulen i no els és l’aplicació l’apartat 1er i 2on de la Disposició Addicional
segona de la LCSP a l’establir les competències de l’alcalde i del ple per iniciar la
tramitació necessària per a la formulació d’aquests.
“6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo
con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como
medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica
de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de
Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores
la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto
social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
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b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en
la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo
63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
…
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución
del encargo recibido de conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las
siguientes reglas:
a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le
aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.

José María Osuna López

Article 63.3 LCSP.
“
6. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a
50.000 euros, IVA excluido, serán objeto, asimismo, de publicación en el perfil de
contratante.
La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá
publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de
encargos será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del
medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del
medio propio.”
 Obligació auditoria de comptes en compliment Llei de Societat de
Capitals.
(Foli 8)
Per aplicació dels articles 257, 258 i 265 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol,
que aprova el Text refós de la Llei de Societats de capitals, i el Reial Decret 1514/2007
que aprova el Pla General Comptable, les societats mercantils del sector públic local que
duran dos exercicis consecutius reuneixin a la data de tancament de cada un d’ells,
almenys dues de les següents circumstàncies, estaran obligades a la realització
d’auditoria de comptes anuals.




Que el total de les partides de l’actiu superi els 2.850.000€. A aquests efectes
s’entendrà per total actiu el total que figura en el model del balanç.
Que l’import net de la xifra anual de negocis superi els 5.700.000€.
Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a
50.

Emiliano Mora Labrada
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b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán
prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se
trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte
autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso
necesario para producir dicha prestación.
...
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També estan obligades en virtut de la Disposició Addicional 3era del RD 1517/2011, de 31
d’octubre, que aprova el reglament de la Llei d’auditoria de comptes aprovada per Reial
Decret Legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, totes les entitats mercantils que contractin amb el
sector públic –SP- sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica i sempre que hagin de
formular comptes anuals conforme al marc normatiu d’informació financera, quan en un
exercici econòmic hagin celebrat amb el SP els contractes previstos a l’article 2 del
TRLCSP, per un import anual superior a 600.000€ i que aquests representi més del 50%
de l’import net de la xifra anual de negocis.
 Subjecció / funcions a /de la intervenció municipal. Vinculat amb l’exercici
de la concreta activitat objecte social de Genera, mitjà propi Ripollet, S.L
(Folis 9 a 14)

José María Osuna López
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Els articles 223 i 224 del ROAS recullen les funcions de la intervenció i del control
financer de les entitats empresarials de capital públic, indicant que es realitzaran d’acord
al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals –TRLRHL- i les normes mercantils aplicables. El fet que els
estats de previsió d’ingressos i despeses de l’entitat mercantil s’integraran en el
pressupost general de l’ajuntament. Que es sotmetrà al règim de comptabilitat pública
sense perjudici de la legislació mercantil aplicable i al pla general comptable vigent per
les empreses espanyoles.
Referir així mateix la prohibició que els ajuntaments concedeixin a les entitats mercantils
ajuts que suposin avantatges econòmiques gratuïtes amb càrrec a l’erari públic, que
falsegin o amenacin falcejar la lliure concurrència.
El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article 4 estableix entre
les funcions de la intervenció el control financer en les modalitats de funció de control
permanent i l’auditoria pública, incloent les dues la de l’eficàcia.
L’article 164 del TRLRHL a l’establir el contingut del pressupost general de l’ens local al
seu apartat 1er epígraf c) inclou entre les previsions que integren el pressupost que serà
elaborat i aprovat anualment per la corporació local les previsions de despeses i ingressos
de les societats mercantils de capitat íntegrament públic. En mèrits del seu article 165
s’hi inclouran amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre al
compliment de les obligacions així com les estimacions d’ingressos dels diferents
recursos econòmics a liquidar durant l’exercici.

L’article 200 del TRLRHL que estableix la subjecció al règim de la comptabilitat pública
de les societats mercantils de capital total o majoritàriament públic. Que comporta
l’obligació també, de retre comptes al Tribunal de comptes o Òrgans de control extern.
L’article 209 del TRLRHL en relació al contingut del Compte General de les entitats locals,
al seu apartat 1er epígraf c) fa referència al de les societats mercantils de capital
íntegrament propietat de les entitats locals. Els comptes hauran de ser elaborats d’acord
a la normativa mercantil. En el mateix sentit la Instrucció 46 de l’Ordre HAP/1781/2013,
de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local –
ICAL 2013-.

Emiliano Mora Labrada
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L’article 166 del mateix text i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa
el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 que regula les hisendes locals, relatius a la
consolidació del pressupost en el cas de les entitats mercantils de capital públic.
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Les entitats locals uniran al compte general els estats integrats i consolidats dels
diferents comptes que determini el ple de la corporació. Vegis regla 48 de la ICAL.
En relació al control intern, l’article 213 del mateix text legal indica que les entitats locals
exerciran amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents les funcions
de control intern respecte de la seva gestió econòmica i la de les societats mercantils
d’elles dependents,
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en la modalitat de control financer (definida a l’article 220 del TRLRHL)
inclosa l’auditoria de comptes de les entitats que es determinin
reglamentàriament (obligació de l’auditoria financera a les entitats municipals
amb una població superior a cinquanta mil habitants o un pressupost superior a
cinquanta milions d’euros, en mèrits de la Disposició Addicional 6ena de la Llei
26/2009, de 23 de desembre de Mesures fiscals i financeres de la Generalitat de
Catalunya)
i funció de control de l’eficàcia (definida a l’article 221 del TRLRHL).

El control financer establert, segons disposa l’article 220 tindrà per objecte comprovar
el funcionament en l’aspecte econòmic financer dels serveis de les entitats local, els seus
OA i les entitats mercantils de capital públic –EMCP-. Aquest control té per objecte
informar sobre l’adequada presentació de la informació financera, del compliment de les
normes i directius que siguin aplicables i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució
dels objectius previstos. Es realitzarà per procediments d’auditoria d’acord amb les
normes d’auditoria del sector públic. Com a resultat haurà de ser emès informe escrit en
el que es faci constar totes aquelles observacions i conclusions es dedueixin de l’examen
practicat. Els informes i les al·legacions formulades per l’òrgan auditat seran enviats al
ple per el seu examen.
A la vista del contingut clarificador de l’abast de cada una de les funcions, es transcriu a
continuació el tenor dels articles del TRLRHL relatius al Control i Fiscalització del
pressupost i la despesa pública. No s’ha inclòs la regulació relativa als “Reparos”,
“Discrepàncies”, i “Fiscalització prèvia” en la mesura que no és d’aplicació al cas objecte
del present document.
“ Artículo 213. Control interno
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina
en los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control
financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen
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reglamentariamente, y función de control de la eficacia.
A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno
establecerá las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación,
criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los
informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo de las funciones de control
indicadas en el apartado anterior.
Los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la
Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los
resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el
contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo anterior.
…
Artículo 220. Ámbito de aplicación y finalidad del control financiero

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Ajuntament en Ple.

Sessió 5/ 2019, de 25 d’abril

63

1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto
económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la
información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las
normas de auditoría del sector público.
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se
haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado.
Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado,
serán enviados al Pleno para su examen.
Artículo 221. Control de eficacia
El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del
rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada
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Artículo 222. Facultades del personal controlador
Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora así como los que se
designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función
con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios,
efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren
precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la
naturaleza del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los
informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.
Artículo 223. Control externo
1. La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades
locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes es función propia
del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece su Ley Orgánica
Reguladora y su Ley de Funcionamiento.
2. A tal efecto, las entidades locales rendirán al citado Tribunal, antes del día 15 de
octubre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209 de esta Ley
correspondiente al ejercicio económico anterior.
3. Una vez fiscalizadas las cuentas por el Tribunal, se someterá a la consideración de la
entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas y el ejercicio de las
acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las actuaciones que puedan
corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de responsabilidad contable.
4. Lo establecido en el presente artículo se entiende sin menoscabo de las facultades que,
en materia de fiscalización externa de las entidades locales, tengan atribuidas por sus
Estatutos las Comunidades Autónomas. “
L’article 85 de la LRJSP, que no té la consideració de legislació bàsica, refereix la
submissió a control d’eficàcia i supervisió continua dels ens integrants del sector públic
institucional estatal per part del departament al que estiguin adscrits. Suposarà la
verificació del pla d’actuació revisable cada 3 anys completats amb plans anuals. L’objecte
és l’assoliment dels objectius i adequada utilització dels recursos.
L’equivalència es podria trobar en l’execució d’un control en els mateixos termes
d’eficàcia i supervisió contínua dels plans i els programes d’actuació, inversió i
finançament que aprova anualment –en el segon dels supòsits-, en els termes establerts
al ROAS, articles 224 i 225.
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera –LOEPSF-, al seu article 2, als efectes de la mateixa, disposa que el sector
públic es considera integrat, entre altres, per les societats mercantils dependents de les
administracions públiques i es troben subjectes al que disposa la mateixa en allò que
específicament s’hi indiqui.
L’article 3 refereix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin a despeses i ingressos dels subjectes compresos en el seu àmbit
d’actuació, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la
normativa europea.
S’ha reforçat el criteri de control públic d’una entitat ampliant-se a vuit els indicadors
que han de ser tinguts en compte per determinar si una entitat està o no controlada per
les administracions públiques. Entre altres,
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En els casos d’entitats públiques la producció de les quals té com a destinatari principal
a l’administració pública s’estableix que els seus ingressos solament seran considerats
com a “vendes” si s’aprecia que existeix concurrència en l’obtenció dels seus recursos –
entenent per tal si intervé una licitació amb condicions comercials en competència amb
productors privats-.
A conseqüència de l’apreciació d’aquests requisits, la classificació de determinades
unitats públiques s’ha vist afectada veient-se revisada la seva classificació al Sector
Administracions Públiques (S.13) de la comptabilitat nacional. Es tracta entre altres
d’aquelles unitats quin client principal és l’Administració pública, considerades com a
mitjà propi i instrumental en la normativa de contractació pública i els ingressos
procedents d’aquestes administracions públiques no es consideren “vendes” en
comptabilitat nacional al no verificar-se el requisit de la concurrència en la seva
obtenció.
Segons el tenor de la ponència de la interventora d’administració local, categoria
superior, Maria Petra Sáiz Antón, de data 6 de novembre de 2015, en el marc de la jornada
organitzada pel Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de l’Administració Local de
Barcelona –CSITAL-, i a títol de primer resum d’enunciats, cal estar a les previsions
següents.





Pressupost consolidat criteris Sistema europeu de compte –SEC-: sectorització
segons criteris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre de 2001, d’estabilitat
pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.
Informe de verificació de compliment dels objectius de la LOEPSF. Estabilitat,
regla de la despesa, sostenibilitat financera i Període Mig de Pagaments a
proveïdors, remissió al Ministeri d’hisenda i administracions públiques. Ordre
HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les obligacions de
subministrament d’informació en compliment de la LOEPSF.

Emiliano Mora Labrada
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determinar si l’administració és l’únic client, si representa el gruix de la demanda
de producció
comprovar el control públic del nomenament o la revocació del personal directiu,
i o verificar el control públic dels principals comitès de l’entitat.
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En compliment de la Llei 18/2010, de 7 de juny, en l’àmbit subjectiu d’actuació de la
Sindicatura de comptes es troba, entre altres, les societats mercantils, les fundacions, els
OA si estan participats o finançats majoritàriament de manera directa o indirecte per les
administracions locals.
Com a conseqüència l’article 4 disposa l’obligació que les entitats sotmeses a fiscalització
presentin els comptes anuals en el termini fixat per la normativa aplicable.

José María Osuna López

“2. Los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o
documentos contables de entidades que forman parte del sector público estatal,
autonómico o local y se encuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos de
control de la gestión económico financiera del sector público en el ejercicio de sus
competencias, se rigen por sus normas específicas, no resultando de aplicación a dichos
trabajos lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas.
Los trabajos de colaboración que pudieran realizar los auditores de cuentas o las
sociedades de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores, en virtud de contratos
celebrados por los órganos públicos de control a que se refiere el apartado 1, y en
ejecución de la planificación anual de auditorías de dichos órganos, se regirán por su
legislación específica, no resultando de aplicación lo establecido en esta Ley.
Los informes a que se refiere este apartado, que pudieran emitir auditores de cuentas o
sociedades de auditoría sobre entidades públicas, no podrán identificarse como de
auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar confusión respecto
a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas. “
Referir a títol de conclusió que no ha estat abastat el detall del seu tractament com a
conseqüència de la pròpia especificitat i de la manca de coincidència entre l’àmbit
subjectiu del sector institucional administració pública en la comptabilitat nacional i en
l’àmbit local segons la LOEPSF. El tractament de la informació desenvolupada ho ha estat
en atenció a la LBRL modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local, el TRLRHL i la LOEPSF bàsicament.
Les entitats mercantils de capital públic, que no es troben subjectes a la funció
interventora prèvia plena o limitada, sí que


estan subjectes a la presentació de l’equivalent al pressupost –previsió dels estats
d’ingressos i despeses- que s’integraran al pressupost general de l’ajuntament;



malgrat estan subjectes a la comptabilitat segons el pla general comptable –
normativa mercantil-, també es troben subjectes la comptabilitat pública que
comporta l’obligació de retre comptes al Tribunal de Comptes o Òrgans de control
extern, sent units al Compte General de l’ajuntament els estats integrats i
consolidats dels diferents comptes que determini el ple de la corporació.

Així mateix ens remetem al Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril de 2017, que regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic, que al seu article 2
disposa que les societats mercantils dependents de les entitats locals es troben en el seu
àmbit d’aplicació. En els seus mèrits l’entitat mercantil té l’obligació de col·laborar amb
la intervenció de l’ajuntament als efectes del desenvolupament del control financer.

Emiliano Mora Labrada
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La Disposició addicional 2ona de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de comptes,
relativa a auditories en entitats del sector públic, es pronuncia en els següents termes.

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Ajuntament en Ple.

Sessió 5/ 2019, de 25 d’abril

66

“Artículo 30. Obtención de información, documentación y asesoramiento técnico
en las actuaciones de control financiero
3. El órgano interventor responsable de la ejecución del control financiero podrá solicitar
de los órganos y entidades objeto de control la documentación contable, mercantil, fiscal,
laboral y administrativa o de otro tipo que se considere necesaria para el desarrollo de
las actuaciones, ya sea en soporte documental o en programas y archivos en soportes
informáticos compatibles con los equipos y aplicaciones del órgano de control, y el acceso
para consultas a los sistemas y aplicaciones que contengan información económicofinanciera del órgano, organismo o entidad controlada.”
Cal afegir amb ocasió de la modificació del Codi Penal amb la Llei Orgànica 1/2015, la
responsabilitat penal en la que poden incórrer les entitats mercantils i els seus
administradors entre altres, i als efectes de procurar no incórrer en els supòsits
generadors dels fets imposables, la capacitat exhoneradora de la responsabilitat penal
dels “Programes de Prevenció de riscos penals”.

José María Osuna López
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 Compliment dels acords aprovats definitivament relatius a la gestió a
través del mitjà propi de l’exercici de la prestació del servei de les escoles
bressol municipals de Ripollet.
(Folis 14 a 15)
En data 28 de febrer de 2019 va ser aprovada definitivament la “MEMÒRIA RELATIVA A
L’ESTUDI DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DEL CANVI A GESTIÓ DIRECTA DE
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DEL SERVEI DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS DE
RIPOLLET”, pel canvi a gestió directa en la forma de prestació del servei de les escoles
bressol municipals de Ripollet, i el seu oferiment a través de l’entitat mercantil Genera,
mitjà propi Ripollet, S.L, que actuaria en règim de lliure concurrència.
En compliment del mateixos es redacta l’encàrrec al que s’incorpora el present, que
s’afegeix a les obligacions de caràcter més administratiu però igualment vinculants en
atenció a l’exposició normativa que integra els primers epígrafs exposats –que
s’adaptaran en atenció a les variacions normatives que s’anessin produint, incorporantse aquelles no referides o identificades però igualment de caràcter imperatiu en la seva
aplicació-.
 Òrgan resolutori i abast dels acords.
(Folis 15 a 16 )
En el text de l’encàrrec a mitjà propi que integra la present proposta d’acords s’ha
desenvolupat i tractat els extrems que són referits a continuació a títol d’enunciat.

03/06/2019 Secretari
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Els acords del ple de l’ajuntament que l’habiliten, la seva naturalesa jurídica, els
indicadors més essencials de la seva configuració.
L’objecte, àmbit d’actuació i durada de l’encàrrec.
El preu i requisits de la facturació.
Clàusula bàsica interpretativa del contingut de la prestació i la premissa que
regeix la interpretació en la relació entre el mitjà propi i l’ajuntament.
Paràmetres de la prestació.
Règim configurador dels drets i obligacions de les parts.
El règim regulador de les comunicacions, les modificacions, les variacions –
adaptacions i millores-.
L’establiment de les obligacions vinculades amb l’assoliment de preceptes
legalment establerts com els relatius a transparència; les obligacions relatives al
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compliment dels requisits que permeten disposar del control de l’execució en
quan a resultat i grau d’eficiència i satisfacció en la prestació.
La regulació del seguiment, control i avaluació de l’execució de la prestació i
l’encàrrec.

L’integren els annexes que s’hi identifiquen i que contenen els següents extrems.







Memòria relativa a l’estudi de la conveniència i oportunitat del canvi a gestió
directa de l’exercici de l’activitat del servei de les escoles bressols municipals de
Ripollet. Integra l’annex 1 i es troba referida a les clàusules 3 i 12 de l’Encàrrec.
La valoració econòmica del servei, inclosa a l’annex 1. I tractada a les clàusules 3,
4 i 5 de l’Encàrrec.
En l’annex 2 de l’encàrrec, el Reglament del servei municipal de les escoles
bressol. Que regula amb detall la prestació del servei.
I en l’annex número 3, consistent en el plec de prescripcions tècniques, que entre
altres desenvolupa el servei regulat en el reglament.
En l’annex 1, 2 i 3 es troben aspectes del tancament del cost del servei, el
pressupost de 2019 i les obligacions tècniques de necessari assoliment.
En l’annex 4 la referència ajustada a la darrera informació que es disposa de
l’entitat prestatària, dels recursos humans que té assignats. (Veure annex 7.C de
l’Encàrrec)

José María Osuna López
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I conforma el contingut obligacional per Genera, mitjà propi Ripollet, S.L




en tant que pressupòsit de la seva existència,
regulador de les prescripcions vinculants de caràcter normatiu,
elements que han de servir per avaluar l’acurada prestació del servei, i en
definitiva contribuir com indicadors de sortida a la comparativa que permeti
acreditar l’assoliment dels principis i requisits establerts a l’article 3 i 86 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,

l’expedient administratiu de referència al seu dia aprovat, la normativa aplicable, les
dades econòmiques i vinculades o amb reflex en les mateixes, que podran ser emprats
amb les finalitat preteses.
En atenció a l’import econòmic d’un curs escolar de prestació, ascendent a 533.786,53€,
la durada inicialment prevista de quatre cursos escolars, i amb la voluntat d’oferir la
màxima transparència i difusió del seu contingut, ha estat elaborat el present informa
base de la proposta d’acords que al seu cas es sotmetria a la deguda consideració.

PRIMER.Aprovar el text de l’encàrrec per part de l’ajuntament de Ripollet a l’entitat
mercantil de la seva titularitat anomenada Genera, mitjà propi Ripollet, S.L, de la
prestació del servei de les escoles bressol municipals de Ripollet en règim de lliure
concurrència, que figura adjunt al present i quin tenor es dona per reproduït en la seva
integritat, en compliment dels acords definitivament aprovats en sessió plenària de data
28 de febrer de 2019, transcrivint d’entre tots els que figuren establerts en el mateix els
següents extrems –identificant la concreta clàusula-.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Vista la proposta formulada per la regidoria de serveis urbans i municipalitzacions, els
informes emesos a l’efecte i, de conformitat amb el Dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis Centrals, s’acorda:
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El preu per l’oferiment de l’objecte, durant un curs escolar, és de CINC-CENTS
TRENTA-TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS D’EURO -533.786,53€-. (Clàusula 3)



GENERA presentarà a l’AJUNTAMENT factura electrònica el dia següent d’haver
estat oferta la prestació la meitat del mes, per import de 22.241,11€.
La clàusula té el següent tenor: “GENERA presentarà a l’AJUNTAMENT el dia
següent d’haver estat oferta la prestació la meitat del mes, factura electrònica
relativa als serveis prestats en el període directament anterior. Es facturarà la
prestació oferta per períodes de meitat de mes natural.” (Clàusula 4)
La despesa s’imputarà a la corresponent aplicació pressupostària, que el present
exercici és la número 308.3231.22799. (Clàusula 3)



La seva vigència, prevista com una obligació essencial:

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

“ L’inici del compliment de l’encàrrec el dia de la signatura del present document
–prèvia la seva aprovació per l’òrgan corresponent de l’AJUNTAMENT-, en tot
allò que impliqui possibilitar l’assoliment de la prestació general, entre tant no es
produeixi la subrogació en els contractes laborals.
L’inici de l’execució de la concreta activitat en el moment que es disposi dels
imprescindibles recursos humans destinats al seu assoliment, que haurà de
produir-se disposant dels elements materials adequats.” (Clàusula 9.4)
SEGON.Aprovar el caràcter plurianual de la despesa, en mèrits de la clàusula
segona de l’encàrrec, en atenció que la durada inicial prevista és de quatres anys.
TERCER.Facultar tant àmpliament com sigui possible en dret al senyor Alcalde
d’aquest ajuntament,


per l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar
els acords anteriors, en el moment que concorrin els requisits legalment
establerts;



per l’aprovació de tants acords i resolucions com siguin considerats necessaris o
convenients per la vehiculació de l’execució de l’encàrrec sempre i quan no
suposin una modificació substancial de l’encàrrec, entenent per aquesta aquella
que impliqui una variació en més menys el vint per cent del preu anual establert.

CINQUÈ.Notificar a l’entitat Serveis per a la Infància Créixer Junts, S.L, actual
prestatària del servei, l’aprovació del text de l’encàrrec a mitjà propi, extrem que no
interferirà en un o altre sentit en les gestions que des de l’empresa Genera, mitjà propi
Ripollet, S.L estiguin sent executades a l’efecte.

*****

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

QUART.Publicar a la plataforma de contractació pública de l’ajuntament i de
l’entitat mercantil de referència, en els termes indicats a la Llei de contractes del sector
públic, l’encàrrec aprovat.
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El Sr. Osuna exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.
Votació ordinària:
A favor: Unanimitat de tots els presents.

8. APROVAR INICIALMENT L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS
PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE RIPOLLET
Antecedents de fet:
Primer.- Vista la proposta d’ordenança que presenta el departament d’Educació
que es reprodueix a continuació:

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE RIPOLLET
Article 1. Objecte
De conformitat amb el que disposen els articles 41 a 47 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i en relació a l’article 127, s’estableix
el preu públic per la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació de serveis I la
realització d’activitats d’ensenyament de l’Escola Municipal de Música de
Ripollet.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius dels preus públics, en concepte d’obligats al
pagament, les persones usuàries que sol·licitin i rebin els serveis de
l’article anterior. En cas de tractar-se de menors d’edat, seran subjectes
passius els pares, tutors o responsables legals.
Article 4. Quantia

Preu
públic
mensual

Meso
s

Matrícul
a Anual

ESTIMULACIÓ 1

35,00 €

10

60,00 €

ESTIMULACIÓ 2

35,00 €

10

60,00 €

ESTIMULACIÓ 3

35,00 €

10

60,00 €

SENSIBILITZACIÓ 1

35,00 €

10

60,00 €

SENSIBILITZACIÓ 2

35,00 €

10

60,00 €

BASIC 1

40,00 €

10

60,00 €

BÀSIC 2

65,00 €

10

60,00 €

Grup

Primària

Emiliano Mora Labrada
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Nadons i infantil

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

ad4aef767c0a4e83b4f3c402713d8a5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Ajuntament en Ple.

Sessió 5/ 2019, de 25 d’abril

70

BÀSIC 3

68,00 €

10

60,00 €

BÀSIC 4

68,00 €

10

60,00 €

BÀSIC 5

85,00 €

10

60,00 €

BÀSIC 6

85,00 €

10

60,00 €

BÀSIC 6 pas de grau

90,00 €

10

60,00 €

85,00 €

10

60,00 €

85,00 €

10

60,00 €

100,00 €

10

60,00 €

85,00 €

10

60,00 €

100,00 €

10

60,00 €

JUVENIL BÀSIC I

82,00 €

10

65,00 €

JUVENIL BÀSIC II

85,00 €

10

65,00 €

JUVENIL BÀSIC III

85,00 €

10

65,00 €

PI
(prog.
individualitzat).Amb
30' instrument

65,00 €

10

50,00 €

PI
(prog.
individualitzat).Amb
45' instrument

95,00 €

PI
(prog.
individualitzat).Amb
60' instrument

130,00 €

Grup guitarres

28,00 €

10

50,00 €

Banda Xaranga

15,00 €

10

50,00 €

Llenguatge

35,00 €

10

50,00 €

83,00 €

10

50,00 €

124,00 €

10

50,00 €

Taller coral

40,00 €

10

50,00 €

Altres optatives

35,00 €

10

50,00 €

Pack hores individual
instru o cant (2 hores)

80,00 €

1

0

Pack hores individual
instru o cant (6 hores)

240,00 €

1

0

Cursos curta durada
(6h). Individual adults

50,00 €

1

0

Cursos curta durada
(6h). Unitat familiar 2
persones

50,00 €

1

0

Secundària (12 a 16)
AVANÇAT I
AVANÇAT
set)
AVANÇAT
set)
AVANÇAT
set)
AVANÇAT
set)

II (45' instr
II (60' instr
III (45' instr
III (60' instr

José María Osuna López
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Música a mida

Instrument o cant (30'
setm)
Instrument o cant (45'
setm)

10

10

50,00 €

50,00 €

Emiliano Mora Labrada
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Packs i tallers (pagament únic)
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Cursos curta durada
(6h). Unitat familiar 3
persones

65,00 €

1

0

Cursos curta durada
(6h). Unitat familiar 4
persones o més

80,00 €

1

0

Musicoteràp1a
logopèdia. 30 '

i

20,00 €

1

0

Musicoteràpia
logopèdia. 60 '

i

30,00 €

1

0

Musicoteràpia
i
logopèdia. Pac 2 hores'

80,00 €

1

0

Musicoteràpia
i
logopèdia. Pac 6 hores'

240,00 €

1

0

Segon.- El programa individualitzat (PI) atendrà a persones que, prèvia
justificació mèdica o bé perquè així ho estudia o decideix el claustre, requereixen
d’una programació diferent a l’estructurada dins el programa pedagògic de
l’escola.
Article 5. Normes de gestió o recaptació de les tarifes
1.- Reduccions:
 Es bonificarà amb el 50% de la matrícula al segon membre de la unitat
familiar, que acreditin conviure al mateix domicili
 Es quedarà exempt del cost de matrícula a partir del 3er membre de la
unitat familiar que acrediti conviure al mateix domicili.
 Es bonificarà amb el 50% de la matrícula als jubilats i als alumnes que
acreditin una discapacitat igual o superior al 33% i tindran una bonificació
del 20% en la seva mensualitat (no vàlida en els cursos de pagament
únic).
2. En cap cas serà possible aplicar més d’una reducció a la tarifa dels preus
públics, sigui quina sigui l’origen d’aquella, aplicant-se la més beneficiosa
a l’obligat al pagament.
3. L’import de la quota es meritarà mensualment de setembre a juny (10
mesos) i es liquidarà a mes vençut. L’Ajuntament lliurarà el rebuts
corresponents on constaran les tarifes.
4. Les quotes mensuals per instrument individual seran objecte de
reducció proporcional en cas que no s’imparteixin les classes per causes
imputables al centre i no s’hagin pogut recuperar abans de final de curs,
d’acord amb la legislació vigent de la Generalitat. Les devolucions a que
hi hagi lloc es tramitaran en el darrer rebut del curs.
5.- Totes les quotes tindran caràcter irreductible per aquelles
mensualitats que hi hagin dies festius, vacances de Nadal o de Setmana
Santa.
6. El criteri per escollir l'ordre dels alumnes és l'antiguitat al Centre. En
el supòsit de matriculacions simultànies es prioritzarà, per a la
consideració de primer alumne, els inscrits d'edats compreses entre 1 mes
i 13 anys, i dins d'aquesta franja d'edat, els més grans i en sentit
decreixent.
7. En cas de baixes d’alumnes, que s’hauran de formular per escrit a la
mateixa escola, dins els 15 primers dies de cada mes, s’abonarà el 50% de
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la quota corresponent a aquell mateix mes. En cas de baixes formalitzades
per escrit entre el 16è dia i l’últim de cada mes, la quota mensual
s’abonarà pel seu import íntegre, sense cap tipus de reducció proporcional.
8. En cas d’alta d’alumnes, dins els 15 primers dies de cada mes, s’abonarà
el 100% de la quota corresponent a aquell mateix mes. En cas d’alta entre
el 16è dia i l’últim dia de cada mes, s’abonarà el 50% de la quota mensual.

José María Osuna López

DISPOSICIÓ FINAL Aquest Preu públic, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en sessió celebrada en data
, començarà a regir
l’endemà de la seva publicació al BOPB, sempre i quan hagi transcorregut
el termini de 15 dies hàbils previst en l’article 65.2 de la LBRL, sense que
s’hagi presentat el requeriment previst en el mencionat precepte; i
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o LA derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Tercer.- Vist l’estudi econòmic del cost i rendiment per l’establiment del preu
públic elaborat pel departament de Serveis Econòmics.
Quart.- Vist el certificat pel qual s’acredita que s’ha realitzat el tràmit de
consulta pública prèvia
Cinquè.- Vist l’informe del secretari accidental de la corporació.
Fonaments de dret:
 Art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
 Art. 131 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú.
 Art. 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
 Art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
 Art. 52.2.d) 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.
 Art. 24 i següents de Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

Emiliano Mora Labrada
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9. L’import de les quotes de les sortides extraescolars (colònies, audicions,
etc.) es fixarà depenent del cost de cadascuna.
10.- L’import de la matrícula, que serà anual, es cobrarà en el mateix mes
que es faci la inscripció.
11. Els dossiers de fotocòpies que es lliuraran als alumnes estan inclosos
en els preus de matrícula. Altres tipus de recursos educatius, si són
necessaris, s’hauran d’adquirir a banda i si cal, es fixarà el cost en funció
del preu de cadascun.
12. Les quotes mensuals dels diferents conceptes que es relacionen en el
servei d’Escola de Música seran íntegres de setembre a juny.
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Vista la proposta formulada per la regidoria d’Educació, els informes emesos a
l’efecte i, de conformitat amb el Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis
Centrals, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels preus públics per la
prestació dels serveis de l’Escola Municipal de Música de Ripollet que consta de
5 articles i una disposició final.
Segon.- Aprovar l’establiment dels preus públics continguts a l’ordenança.
Tercer.-Que l’ordenança se sotmeti a informació pública i audiència als
interessats pel termini de trenta dies hàbils per a la presentació de reclamacions
i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Quart.- En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments durant el
període d'informació pública, s'entendrà aprovada definitivament, sense
necessitat d’un nou acord. De presentar-se reclamacions o suggeriments, hauran
de ser resoltes pel Ple, el qual es pronunciarà sobre l'aprovació definitiva.

José María Osuna López
03/06/2019 Secretari
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Cinquè.- 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 arts. 123 i 124
de la Llei 39/2015, 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 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.

*****
El Sr. Osuna exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.

Emiliano Mora Labrada
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Votació ordinària:
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A favor: Unanimitat de tots els presents.

9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE
RIPOLLET I L’INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ PATRIMONIAL
Atès que l’Ajuntament de Ripollet, des de la regidoria d’Habitatge i davant de la
problemàtica d’especial urgència per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de
l’habitatge valora com a prioritari i d’acció immediata la creació d’un parc públic
d’habitatge social.
Atès que l’Ajuntament té interès en poder disposar d’habitatges amb finalitats socials i
d’urgències habitacionals.

José María Osuna López
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Atès que L’IMPSOL és propietari de vuitanta-set (87) habitatges de protecció oficial de
la promoció Pinetons I i Pinetons II a Ripollet, que es troben actualment en règim de
lloguer. Habitatges que van ser ofertats, sortejats i adjudicats a l’any 2016, estant
actualment ocupats pels corresponents arrendatari/es.
Atès que l'IMPSOL, com a entitat pública empresarial local depenent de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, té, entre els seus objectius, la gestió de sòl i la promoció
d’habitatges de protecció oficial en els municipis que integren l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, ens ha ofert la possibilitat de llogar quinze (15) dels habitatges a que fa
referència el Manifest I, sempre i quan estiguin lliures d’arrendataris/es, per tal que els
destini a urgències socials i habitacionals, dins del marc de la Mesa de valoració per a
situacions d’emergència econòmica i social. Aquesta xifra d’habitatges podrà augmentar
segons criteris i acords de la Mesa de valoració per a situacions d’emergència econòmica
i social.
Atès que l’Ajuntament pot signar convenis amb l’IMPSOL ja que es una entitat pública
empresarial local, depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb l'article
306 del Decret Legislatiu 179/1995, de 13 de juny.
Atès que per formalitzar la relació entre els dos Ens cal establir la signatura d’un conveni
de col·laboració institucional.
Atès que l’objecte del Conveni és establir els termes i les condicions de la col·laboració
entre les parts per poder disposar d’habitatges de lloguer amb finalitat social.

03/06/2019 Secretari

Que l’Ajuntament de Ripollet i atenent al Decret 75/2014, articles del 60 al 65., té la
voluntat de signar aquest conveni.
De conformitat amb l’article 47.1 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
Bases de Règim Local, relatiu a l’acceptació de delegacions realitzades per altres
Administracions públiques, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
número legal de membres de la Corporació per a l’adopció del corresponent acord, en
relació amb l’article 114.3 lletra e) 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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

Atès l’exposat anteriorment, el Ple adopta els següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració institucional entre l’Institut Metropolità de
promoció de sòl i gestió patrimonial (IMPSOL) i l’Ajuntament de Ripollet relatiu a la
disposició
d’habitatges de protecció oficial amb finalitats socials i d’urgències
habitacionals, amb el següent contingut:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ INSTITUCIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET I
L’INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ PATRIMONIAL
A Ripollet, a ....
REUNITS,
D'una part l'Il·lustríssim Senyor Josep Maria Osuna López, Alcalde-president de l'AJUNTAMENT
DE RIPOLLET en nom i representació del qual actua, degudament facultat per acord adoptat en
sessió plenària celebrada.........................., assistit pel secretari senyor Emiliano Mora Labrada, en
exercici de la funció d'assessorament i de fe pública que li atribueix la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el Decret 128/2018, de 18 de març, que regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
I, de l'altra, el senyor Ramon Torra i Xicoy, conseller delegat de l'INSTITUT METROPOLITÀ DE

José María Osuna López
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PROMOCIÓ DE SÒL I GESTIÓ PATRIMONIAL (en endavant IMPSOL), en nom i representació
d'aquest Institut, degudament facultat per acord adoptat en sessió del Consell d’Administració
celebrat el dia ......................., assistit pel secretari senyor Sebastià Grau i Avila en exercici de la
funció d'assessorament i de fe pública que li atribueix l'article 92.3a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
de les Bases de Règim Local, l’IMPSOL és un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia
depenent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que adopta la forma d’entitat pública
empresarial local a l’empara del que disposen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril
Reguladora de les Bases de Règim Local, segons redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de
desembre de mesures per a la modernització del Govern Local i en compliment de la Disposició
Transitòria Tercera d’aquesta última disposició legal.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte, i
MANIFESTEN:
I.- L’IMPSOL és propietari amb ple domini de vuitanta-set (87) habitatges de protecció oficial de

03/06/2019 Secretari

la promoció Pinetons I i Pinetons II a Ripollet, que es troben actualment en règim de lloguer amb
opció de compra, estant actualment ocupats pels corresponents arrendatari/es. Del total
d’habitatges en règim de lloguer amb opció de compra n’hi ha actualment setze habitatges (16)
d’1 habitació; seixanta-ú habitatges (61) de dues habitacions, i deu habitatges (10) de 3
habitacions.
II.- L’Ajuntament de Ripollet té interès en poder disposar d’habitatges de protecció oficial (HPO)
en règim de lloguer amb opció de compra a finalitats socials i d’urgències habitacionals.
III.- L'IMPSOL, com a entitat pública empresarial local depenent de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, té, entre els seus objectius, la gestió de sòl i la promoció d’habitatges de protecció
oficial en els municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Emiliano Mora Labrada
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V.- L'IMPSOL és un òrgan de gestió directa dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i pot establir convenis amb els ens locals, d'acord amb l'article 306 del Decret
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Legislatiu 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals i els Estatuts de l’IMPSOL.
I, en virtut dels antecedents exposats
ACORDEN,
PRIMER.- L’IMPSOL posarà a disposició de l’Ajuntament de Ripollet quinze (15) dels habitatges
a que fa referència el Manifest I, sempre i quan estiguin lliures d’arrendataris/es, per tal que els
destini a urgències socials i habitacionals, dins del marc de la Mesa de valoració per a situacions
d’emergència econòmica i social. Aquesta xifra d’habitatges podrà augmentar segons criteris i
acords de la Mesa de valoració per a situacions d’emergència econòmica i social amb la
coordinació i tutela del Serveis Socials i Habitatge de l’Ajuntament de Ripollet.
SEGON.- Quan l’IMPSOL tingui coneixement de la finalització d’un contracte de lloguer amb
opció de compra avisarà a l’Ajuntament de Ripollet per si té interès en procedir a formalitzar un
contracte de lloguer amb opció de compra amb l’IMPSOL, i assumir els drets i obligacions com a
arrendatari. L’Ajuntament en un termini d’un (1) mes haurà de manifestar el seu interès en
formalitzar el contracte i disposar de l’habitatge.

03/06/2019 Alcalde

TERCER.- Serà l’Ajuntament de Ripollet qui designarà les persones i famílies, en condició d’
arrendataris, que viuran als habitatges d’acord amb els criteris de la Mesa de valoració per a
situacions d’emergència econòmica i social, i amb la coordinació i tutela del Serveis Socials i
Habitatge de l’Ajuntament. L’IMPSOL està informat d’aquestes designacions. Aquestes persones
tindran la condició de “persona beneficiaria”.
QUART.- La gestió dels habitatges anirà a càrrec de l’IMPSOL, pel que fa al servei de manteniment

José María Osuna López
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dels habitatges.
CINQUÉ.- Els preus d’arrendament dels habitatges que fixa l’IMPSOL, i que han de ser
abonats per l’Ajuntament, venen originats pels mòduls vigents i ajustats a normativa, de 5’5
€/m2 pel que fa als habitatges i de 2,4 €/m2, pel que fa a les places d’aparcament i trasters.
Aquest mòdul estarà subjecte a variacions si es produïssin canvis en la normativa legal aplicable.

El preu del lloguer amb opció de compra inclou el corresponent IVA (no està exempt atès que
és un habitatge amb opció de compra), l’Impost de Béns Immobles (IBI), despeses de comunitat i
taxa municipal d’escombraries.

03/06/2019 Secretari

SISÉ.- S’haurà de formalitzar el corresponent contracte d’arrendament entre
l’IMPSOL i l’Ajuntament de Ripollet, que es regirà pels pactes acordats i per la Llei
29/1994, de 24 de novembre, Llei d’Arrendaments Urbans, i per la normativa
d’habitatges de protecció oficial. Així mateix, es comprometen a subscriure el document
de compromís relatiu a l’Aval-lloguer regulat pel Decret 54/2008, d'11 de març. Es
procedirà al lliurament de les claus en l'acte de la signatura del contracte.

Emiliano Mora Labrada
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SETÈ.- El termini del contracte de lloguer serà de cinc (5) anys, en règim d’opció de compra.
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VUITÉ.- L’Ajuntament de Ripollet abonarà anualment a l’IMPSOL, abans del dia
15 de gener de cada any, els imports referenciats.
El preu s’actualitzarà anualment, conforme a la variació percentual experimentada en
els dotze mesos immediatament anteriors a la data de la revisió per l'IPC (Índex General
Nacional del Sistema d'Índexs de Preus de Consum) facilitat per l'Institut Nacional
d'Estadística o Organisme que ho substitueixi.
L’Ajuntament assumeix per tant el deure de pagament enfront de l’IMPSOL dels lloguers
acordats.
NOVÉ.- L’IMPSOL com a propietari concedeix a l'Ajuntament de Ripollet un dret

José María Osuna López
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d’opció de compra per adquirir les finques en els següents termes:
a) L’opció de compra dóna dret a l’Ajuntament a exercitar la compra i adquirir la propietat.
b) El termini en què podrà exercitar el dret d'opció de compra serà de cinc (5) anys.
c) L’Ajuntament haurà de comunicar per escrit de forma fefaent a l'IMPSOL la seva intenció
d'exercitar el dret d'opció de compra. Transcorregut aquest període, el dret d'opció de compra
quedarà extingit.
d) Només es podrà exercitar l’opció de compra si s’està al corrent del pagament de les quotes
mensuals de lloguer.
e) En el cas que l'Ajuntament decidís adquirir la propietat de la finca, el preu de la compravenda
s'abonarà en les següents condicions:
-L’import s’abonarà mitjançant xec bancari o transferència bancària, en el moment de
la signatura de l'Escriptura Pública de Compravenda.
-De l’import esmentat es descomptaran els que, fins el moment d'exercici de l'opció de
compra, hagués pagat l'Ajuntament en concepte de lloguer, d’acord amb el següent:
 1r any, el 100% de la totalitat de les rendes satisfetes.
 2n any, el 80% de la totalitat de les rendes satisfetes.
 3r any, el 75% de la totalitat de les rendes satisfetes.
 4r any, el 65% de la totalitat de les rendes satisfetes.
 5è any, el 50% de la totalitat de les rendes satisfetes.
DEZÉ.- Aniran per compte i càrrec de l’Ajuntament de Ripollet totes les despeses derivades de la
formalització i inscripció al Registre de la Propietat de la transmissió dels habitatges, llevat de
l'impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que serà assumit per
l’IMPSOL.
ONZÉ.-

Ambdues parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de

Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o Àrbitres i l’administració de
l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió arbitral.

Emiliano Mora Labrada
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DOTZÉ.- El conveni tindrà una vigència de 10 anys a contar de la data de signatura d’aquest
conveni, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de
les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del
termini inicial.
I, perquè així consti als efectes oportuns, signen aquest Conveni, per triplicat a un sol efecte, en el
lloc i data indicats "ut supra".
SEGON.- La efectivitat d’aquest acord resta condicionada a l’existència de crèdit adequat
i
suficient per atendre la despesa que se’n deriva de la signatura del conveni referit.
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TERCER.- Comunicar el present acord a l’IMPSOL.

*****
La Sra. Muñoz exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.
Votació ordinària:
A favor: Unanimitat de tots els presents.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada
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10. CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2019
Vist el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Ripollet relatiu a l’Oficina de Mediació
en el municipi de Ripollet que es va formalitzar en data 26/02/2016 i prorrogat
amb les diferents addendes fins al 31 de desembre de 2018.
Vist el comunicat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya on ens informen de
la necessitat en aquest any d’aprovar un nou conveni, amb els següents motius:
Pel Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el
Departament de Territori i Sostenibilitat ha assumit les competències en matèria
d’habitatge i s’hi ha adscrit l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant la
Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori.
D’altra banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix en el seu article 49 que els convenis han de tenir una durada determinada i
que se’n pot acordar la pròrroga per a un període de fins a 4 anys addicionals.

Atès que el Decret 75/2014 és vigent fins que no s’aprovi un nou pla de l’habitatge que
el substitueixi, es comunica el següent:

 L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha previst mantenir la col·laboració amb
els Ajuntaments i Consells Comarcals que han disposat l’any 2018 de conveni
relatiu a les oficines i les borses, mitjançant la signatura d’un nou conveni per
a l’any 2019, que s’ha actualitzat d’acord amb el següent:
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 Normativa
S’ha actualitzat el text atenent als canvis normatius del Decret 1/2018, de 19 de maig,
de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

 Acords de coordinació entre Oficines i Borses
El nou conveni estableix l’obligació de renovar o actualitzar l’acord de coordinació
entre administracions locals que disposen d’Oficina/Borsa municipal/comarcal en la
mateixa localitat, d’acord amb el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a
l’habitatge

 La persona responsable
Es reforça el paper de la persona responsable i el compromís de l’Oficina/Borsa de
disposar del personal suficient atenent al seu àmbit poblacional i, especialment, en els
períodes de convocatòries d’ajuts i prestacions en què es concentra la màxima activitat
i afluència ciutadana.

 Activitats i serveis
S’especifiquen amb més detall tasques i funcions, amb l’ús prioritari dels mitjans
telemàtics per a la tramesa d’expedients i la comunicació amb l’Agència.

 Barems del catàleg de serveis i activitats
Els imports es mantenen en les mateixes quanties de l’any 2018, llevat de la gestió dels
ajuts per a prestacions puntuals i urgents que es fixa en 25€ per expedient tramitat.

 Aportacions
De manera general, es manté la continuïtat de les aportacions econòmiques per establir
la col·laboració de les Oficines i les Borses un any més.

Conveni d’atenció ciutadana (1) i Conveni d’encàrrec de gestions (2):
 Aportacions màximes
Les aportacions màximes es mantenen en les mateixes quantitats consignades l’any
2018 en els convenis 1 (atenció ciutadana) i 2 (encàrrec de gestions).
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Només en el cas d’Oficines i Borses que no han pogut assolir les previsions del conveni
es proposarà la minoració del 5%, o bé s’ajustaran als volums de l’activitat realitzada,
tal i com s’ha fet els darrers anys.

 Aportacions inicials
Les aportacions inicials es mantenen en les mateixes quantitats consignades l’any
2018 en els convenis 1 i 2.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada
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Només en el cas del conveni 2 (encàrrec de gestions), s’ampliaran fins al 75% de
l’aportació màxima per al cas d’Oficines i Borses que l’any 2018 hagin acreditat un
volum de gestió d’expedients tramitats superior a l’aportació total rebuda, és a dir, a
la suma de l’aportació inicial i de l’aportació per serveis justificats.

 Increment d’activitat (escreixos)
Per tal de reforçar la finalitat de l’encàrrec de gestions que té el conveni 2, es
considerarà que una Oficina/Borsa ha tingut un increment de l’activitat prevista en el
conveni, únicament quan l’import dels serveis justificats a final d’any sigui superior a
l’aportació màxima, (inclosa l’aportació inicial a compte).

 Vigència
La vigència dels convenis és d’un any (2019) i la previsió de pròrrogues s’ajusta a la
limitació de 4 anys addicionals establerta per la Llei 40/2015 de 15 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

Vist el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Ripollet relatiu a la Borsa de Mediació
per al lloguer social en el municipi de Ripollet, que ens presenta l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
Atès que l’objecte de la signatura del Conveni és continuar amb la col·laboració
i l’encàrrec de gestions entre les parts que el subscriuen per a l’assessorament i
la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina d’habitatge
situada en el municipi de Ripollet, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la
proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Vist que segons la clàusula onzena del mencionat Conveni, aquest tindrà vigència
fins el dia 31 de desembre de 2019, amb efectes a partir de la seva aprovació, i
que pot ésser prorrogat per mutu acord entre les parts que el subscriuen, prèvia
petició per escrit de qualsevol d’elles, amb previ avís d’un mes al venciment del
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termini inicial, fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article
49 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
De conformitat amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
els decrets i reglaments que la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, que
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i
gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions
a la ciutadania.

03/06/2019 Alcalde

En virtut d’allò que disposa la Llei 13/2009, de 22 de juliol, que defineix quins
són els objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió
de les polítiques d’habitatge, les quals són competència de la Generalitat de
Catalunya i, especialment, es relatives a les actuacions públiques que en matèria
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada
de les actuacions públiques, de conformitat amb els principis de subsidiarietat,
coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
De conformitat amb l’article 47.1 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, relatiu a l’acceptació de delegacions
realitzades per altres Administracions públiques, es requereix el vot favorable de
la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació per a l’adopció
del corresponent acord, en relació amb l’article 114.3 lletra e) 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.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
Atès l’exposat anteriorment, el Ple adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració i d’encàrrec de
gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Ripollet
relatiu a la Borsa de Mediació en el municipi de Ripollet per l’any 2019, amb el
següent contingut:

Aquest conveni té per objecte mantenir la col·laboració i l’encàrrec de gestions
entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria
d’habitatge, per mitjà de la Borsa de mediació situada al municipi de Ripollet,
amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i
serveis relatius a l’habitatge.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Primer. Objecte
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Segon. Obligacions de l’Ajuntament

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

L’Ajuntament de Ripollet, a través de l’Oficina/Borsa, es compromet a:



Mantenir l’Oficina/Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb
personal tècnic i administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària
per realitzar les funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a:



Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de
l’Oficina.



Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i
tramitacions relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic
adequat, així com els accessos a les plataformes electròniques de tramitació
de les administracions públiques que es requereixen per a la tramitació dels
expedients.



Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina/Borsa que,
com a mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal i
la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per
a les tasques administratives i d’una persona per a les funcions tècniques i/o
socials de l’Oficina/Borsa.



En tot cas, es compromet a disposar del personal suficient atenent al seu àmbit
poblacional i, especialment, en els períodes de convocatòries d’ajuts i
prestacions en què es concentra la màxima activitat i afluència ciutadana.



Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de
maig del Pla per al dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre
administracions locals que disposen d’Oficina/Borsa en conveni amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i donar-ne
compte a l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del
present conveni.
Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses
municipals/comarcals ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i
activitats propis de cadascuna i el model de distribució dels expedients del
municipi/comarca per a la seva tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o
del territori, amb la finalitat d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar
l’accés als serveis d’habitatge mitjançant una finestreta única
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 Realitzar les següents funcions:
 Funcions d’informació i atenció ciutadana

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

a. La informació i l’atenció ciutadana en totes les matèries relacionades amb
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el
Pla per al dret a l’habitatge, incloent entre d’altres qüestions:
i.
La informació i l’atenció ciutadana respecte les línies d’ajuts de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
ii.
L’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de
Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.
iii.
L’atenció ciutadana en el deute hipotecari i altres
problemàtiques de l’habitatge derivades de situacions d’emergència social
iv.
La informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer
que facilita la Generalitat de Catalunya a través del web de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya
b. Aquestes funcions són les que corresponen a una unitat d’atenció ciutadana i
inclouen:
i.
El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i
línies d’ajuts, a les eines informàtiques que facilita l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per informar i gestionar els serveis d’habitatge
ii.
La comprovació i revisió de la documentació i la informació als
sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.
iii.
El trasllat de les sol·licituds i documents als serveis competents de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 Funcions de gestió d’activitats i serveis
a.

En matèria de Programes Socials de l’Habitatge

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

i.
La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions per al pagament
del lloguer que inclou la gestió de sol·licituds fins la proposta de resolució
ii.
La gestió d’expedients prestacions econòmiques d’especial
urgència per a l’habitatge, per a problemàtiques en situacions d’emergència


Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
posi a disposició de les oficines i les borses, tant a nivell del registre d’entrada
de les sol·licituds com de la tramitació i gestió d’expedients.



Fer ús dels mitjans electrònics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i aplicar les instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
per a la tramesa de sol·licituds i documentació presentada en l’Oficina/Borsa,
amb els procediments de l’administració electrònica habilitats.



José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde



Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina/Borsa, un protocol
addicional a aquest conveni, en el qual es concreti:
Els aspectes específics del funcionament i estructura de l’Oficina, en relació
amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la relació del
personal adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres.
La forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits
relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al
seguiment de les activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de
l’Oficina durant l’any



Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una
justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades.



Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit
territorial on s’ubica l’Oficina/Borsa, en les tasques de seguiment de les
sol·licituds i en les actuacions tècniques de comprovació necessàries per a la
resolució dels expedients.



Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de
millorar la qualitat del servei.



Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la
coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.



Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà
de seguir les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la
Generalitat, i fer constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres
materials gràfics que es puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina
Local d’Habitatge es fan en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.



Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
sigui requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni.



Col·laborar en les accions de seguiment i control de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya o altres organismes públics. En especial, cooperar, quan
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correspongui, en les auditories que l’Agència programa anualment, així com
en l’obtenció de qüestionaris de satisfacció ciutadana, amb la finalitat
d’introduir millores en la prestació dels serveis.

o

 Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina/Borsa rebin,
procedents d’altres administracions o entitats públiques o privades.
o
Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:

1. Facilitar a l’Oficina/Borsa informació actualitzada sobre les línies i ajuts
d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge,
els programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes
socials que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge, i sobre les
normatives relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la
col·laboració.

2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme
la col·laboració objecte d’aquest conveni.

3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l’Oficina/Borsa i
promoure programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de
les tasques assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.

03/06/2019 Secretari

4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat
de desenvolupar les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són
l’elaboració d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o
sobre el procediment.

5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que
posi de relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o
qüestions a millorar.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte
d'aquest conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte
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següent. Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar les obligacions que se’n deriven.
Quart. Finançament

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada
pels serveis que presti l’Oficina/Borsa de Ripollet, d’acord amb els càlculs que
s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la partida
D/251.0002.

a. Pagament fix inicial
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 12.000,00

José María Osuna López
03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

€ per a l’any 2019, en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació
màxima que s’indica a l’apartat c), per cobrir part de les despeses dels serveis
en matèria d’habitatge, d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en
funció del nombre d’habitants als què l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa dóna
servei.

b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a
l’anterior que tindrà en compte els expedients efectivament tramitats en
relació amb les tasques que es deriven de les funcions específiques que
l’Oficina local d’habitatge/Borsa es compromet a dur a terme.
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en
el catàleg de serveis de l’Annex.

L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir del seguiment que
l’Agència durà a terme durant l’any. El compliment de les obligacions
contingudes al protocol serà determinant per al càlcul de la quantia d’aquest
pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en funció del grau de
compliment amb els compromisos específics i de qualitat fixats.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

c. Aportació màxima
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Per a l’any 2019, s’estableix una aportació màxima de 14.000,00 €, que
només es podrà incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior
efectivament realitzada per part de l’Oficina/Borsa, i en funció de les
disponibilitats pressupostàries.

Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior
es realitzarà de la següent manera:

a. Primer pagament
El primer pagament, per l'import de 12.000,00 €, en concepte d’aportació

03/06/2019 Alcalde

inicial i a compte de l’aportació màxima, es tramitarà un cop signat aquest
conveni.

En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Onzè, el primer
pagament es tramitarà un cop signada l’addenda de pròrroga.

José María Osuna López

El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa,
corresponent a l’any 2019, mitjançant la presentació a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya d’una certificació justificativa de les activitats
realitzades on es farà constar el nombre de tasques d'assessorament i
d’informació desenvolupades, com també les dels altres serveis relacionats al
conveni gestionats per l’Oficina, acompanyada de la relació dels expedients
gestionats, i un cop contrastada i valorada la certificació per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya amb les dades que aquesta disposi.

La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional,
pel secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat,
tant pel que fa a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com
pel que fa al cost del personal adscrit a l’Oficina/Borsa durant la vigència del
conveni.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

b. Pagament final
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Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
amb efectes del 31 de desembre de 2019.

c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Ripollet.
Sisè. Control i Seguiment conveni

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat
dels serveis objecte d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva
execució, que han de dur a terme les unitats de l’Agència de l’Habitatge
competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials, i
també, amb els controls o auditories internes que es consideri oportú
programar anualment.

Els expedients gestionats per l’Oficina/Borsa han de ser lliurats a l’Agència per
a la seva revisió, quan ho requereixi la Direcció sectorial o el Servei Territorial
d’Habitatge competent en la matèria, o els òrgans de control interns.

Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis
prestats i justificats per l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat
de considerar l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista en el pacte
Onzè.

nombre de serveis prestats i d’activitats efectivament realitzades, les
potencialitats de continuïtat i de creixement de les actuacions, els nivells de
qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció ciutadana que s’ha prestat
a la població. En el cas que s’hagin produït o detectat deficiències rellevants
en els serveis prestats durant l’any per l’Oficina, es procedirà a minorar
l’aportació final en l’import corresponent als expedients perjudicats.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal
com es preveu al pacte Cinquè b). Per a la pròrroga del conveni, es valorarà el
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Setè. Protecció de dades i Transparència

1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o
qualsevol altre mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui
gestionat per les parts que signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els
efectes, al Reglament (UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals i a la resta de normativa d’aplicació.

2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Vuitè. Publicitat del conveni

De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es
donarà publicitat del present conveni mitjançant el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i el web de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya.

Novè. Resolució per incompliment

L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest
conveni, facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el
cas que no es produeixi, la seva resolució.

Desè. Resolució de controvèrsies

En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació
d’aquest conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu
acord amb caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
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Onzè. Vigència i efectes

El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i pot ser
prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu
acord de les
parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho
haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.

Annex

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa de
mediació

Serveis

CATÀLEG DE SERVEIS ANY 2019
Import per expedient tramitat –
Oficina/Borsa municipal
PROGRAMES SOCIALS

1.Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer (inclou
la gestió de les sol·licituds fins la proposta de
resolució)
2.Tramitació de
prestacions econòmiques
d’especial urgència per a l’habitatge

50
€
25
€

Segon.- Comunicar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
donar compte de la seva aprovació a l’Àrea de Serveis Centrals de la Corporació.

La Sra. Muñoz exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.

Votació ordinària:
A favor: Unanimitat de tots els presents.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

*****
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11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL
D’HABITATGES, PER A L’ANY 2019

Signatura 2 de 2

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

03/06/2019 Secretari
Signatura 1 de 2

03/06/2019 Alcalde

Vist el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Ripollet relatiu a la Borsa de Mediació en el municipi de Ripollet,
que ens presenta la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’objecte de la signatura del Conveni és establir la col·laboració entre
les parts que el subscriuen per:
 Impulsar els programes de mediació d’habitatges per al lloguer social, per
mitjà de la borsa de mediació, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el respectiu territori.
 Proporcionar l’assessorament als propietàries d’habitatges buits per
posar-les a disposició de les famílies demandants que ho necessiten a un
preu assequible.
 realitzar funcions de mediació i captació d’habitatges desocupats
 fer seguiments de l’ús i destinació dels habitatges quer formen part del
programa de mediació i control de pagaments.
 I l’assessorament i la gestió de serveis relacionats amb el lloguer
d’habitatges per mitjà de l’Oficina d’habitatge situada en el municipi de
Ripollet.
Vist que segons la clàusula onzena del mencionat Conveni, aquest tindrà vigència
fins el dia 31 de desembre de 2019, amb efectes a partir de la seva aprovació, i
que pot ésser prorrogat per mutu acord entre les parts que el subscriuen, prèvia
petició per escrit de qualsevol d’elles, amb previ avís d’un mes al venciment del
termini inicial, fins a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article
49 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
De conformitat amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
els decrets i reglaments que la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge, que
constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les oficines locals
d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i
gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions
a la ciutadania.
El Pla per al dret a l’habitatge estableix que els Programes Socials d’Habitatge
tenen com a finalitat, entre d’altres, impulsar el sistema de mediació de
l’Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per
fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social.
El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per constituir o
mantenir borses de mediació amb les administracions locals que tinguin
desplegament territorial, i recull les condicions de les borses, les seves funcions
més rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les
contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.
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Atès que l’Oficina local d’Habitatge disposa d’un responsable per coordinar les
actuacions d’aquesta Borsa amb la Direcció de Programes Socials de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya. Que es disposa d’un ampli espai per donar el servei.
Que disposarà dels recursos humans i tècnics suficients ja que té en marxa la
contractació d’un servei de mediació de borsa de lloguer, tot per poder garantir
la realització de les funcions que són objecte del present conveni.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

En virtut d’allò que disposa la Llei 13/2009, de 22 de juliol, que defineix quins
són els objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió
de les polítiques d’habitatge, les quals són competència de la Generalitat de
Catalunya i, especialment, es relatives a les actuacions públiques que en matèria
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada
de les actuacions públiques, de conformitat amb els principis de subsidiarietat,
coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
De conformitat amb l’article 47.1 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de Bases de Règim Local, relatiu a l’acceptació de delegacions
realitzades per altres Administracions públiques, es requereix el vot favorable de
la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació per a l’adopció
del corresponent acord, en relació amb l’article 114.3 lletra e) 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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
Atès l’exposat anteriorment, el Ple adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la subscripció del Conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Ripollet relatiu al programa de
mediació per al lloguer social d’habitatges, per l’any 2019, amb el següent
contingut:
Primer. Objecte

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre les parts per impulsar els
programes de mediació d’habitatges per al lloguer social, per mitjà de la borsa de
mediació situada al municipi de Ripollet, per tal de facilitar a la ciutadania la
proximitat de la gestió d’aquests serveis en el respectiu territori.

Segon. Obligacions de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Ripollet, a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer social es
compromet a:
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Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i
administratiu suficient que haurà de tenir la formació necessària per realitzar les
funcions que se li encomanen. En concret s’obliga a:
o Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de la
Borsa.
o Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i
tramitacions relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic
adequat.
o Disposar de recursos personals per atendre les funcions de la Borsa que, com a
mínim, seran d’una persona responsable de la Borsa i la coordinació amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’una persona per a les tasques
administratives, i d’una persona per a les funcions tècniques de la Borsa.

Aquest acord ha d’establir el sistema de coordinació entre les Oficines/Borses
ubicades en la mateixa localitat, definint els serveis i activitats propis de
cadascuna i el model de distribució dels expedients del municipi per a la seva
tramitació, ja sigui per raó de la matèria i/o del territori, amb la finalitat
d’evitar duplicitats en les gestions i facilitar l’accés als serveis d’habitatge
mitjançant una finestreta única.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

o Actualitzar, de conformitat amb l’article 60.4 del Decret 75/2014, de 27 de
maig del Pla per al dret a l’habitatge, l’acord de coordinació entre
administracions locals que disposen d’Oficina/Borsa en conveni amb l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya a la mateixa localitat, i donar-ne compte a
l’Agència en el termini màxim de 6 mesos des de la signatura del present
conveni.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

 Realitzar funcions d’informació, que inclouen:



o

L’assessorament a la propietat en els programes socials d’habitatge que
inclouen la mediació per al lloguer social, i l’acompanyament durant la
vigència del contracte de lloguer.

o

L’assessorament a les persones sol·licitants d’habitatge, l’acompanyament en
la cerca d’habitatge i també durant la vigència del contracte de lloguer.

Realitzar funcions de mediació, que inclouen:
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o

La captació d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu
assequible.

o

La mediació entre les persones propietàries i llogateres.

El seguiment de l’ús i la destinació dels habitatges que formen part del programa
de mediació.

José María Osuna López



Portar a terme totes les funciones establertes en el manual de gestió del Programa de
Mediació per el lloguer social, utilitzant els mitjans i les eines informàtiques que posa
a la seva disposició l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.



Presentar a la Direcció de Programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
una memòria anual de les actuacions de la Borsa, on caldrà especificar els aspectes
relatius al funcionament, l’organització, els horaris d’atenció al públic, la relació del
personal adscrit, i també el nombre d’actuacions relaciones amb els programes
socials d’habitatge, de cada anualitat.



Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecen a la Borsa, per tal de millorar la qualitat
del servei.



Participar en les sessions i jornades que organitzi la Direcció de Programes socials de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’Habitatge amb motiu de la formació del
personal de la Borsa i per a la coordinació dels serveis de mediació d’habitatges amb
finalitats socials.



Col·laborar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en les accions de seguiment i
control que es puguin programar des de les diferents unitats. En especial, cooperar,
quan correspongui, en les auditories anuals a Oficines i Borses que l’Agència consideri
oportú programar, així com en l’obtenció de qüestionaris de satisfacció ciutadana,
quan es requereixi.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

o El seguiment i el control dels pagaments dels lloguers.

 Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:

o

L’obtenció d’altres aportacions o finançament que la Borsa rebi, procedents d’altres
administracions o entitats públiques o privades.
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Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni



Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina/Borsa, que haurà de
seguir les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer
constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es
puguin editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.



Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni.
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

José María Osuna López



Facilitar a la Borsa, informació actualitzada sobre els programes socials d’habitatge
que es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge.



Proporcionar al personal de la Borsa la formació necessària per al correcte
desenvolupament de les funcions d’informació, assessorament i gestió dels programes
socials d’habitatge.



Assessorar al personal de les Borses en tot el referent desenvolupament dels
programes la resolució de conflictes i de les casuístiques que es produeixen en la gestió
diària.



Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a la Borsa i promoure
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques
assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.



Facilitar l'accés i la formació necessària per la utilització dels programes informàtics o
altres eines de suport que siguin d’utilitat per dur a terme la gestió dels habitatges
objecte d’aquest conveni.



Fer el seguiment i valoració de la gestió de la Borsa en l’àmbit dels programes socials
d’habitatge.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2
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03/06/2019 Alcalde

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
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José María Osuna López
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Quart. Finançament i nombre d’actuacions



L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels
serveis de mediació que presti la Borsa del municipi de Ripollet, amb recursos
pressupostaris a càrrec de la partida D/251.0002, segons els imports següents.



Actuacions amb contractes de l’any 2019, 450,00 euros.



Actuacions de seguiment i gestió de contractes anteriors a l’1 de gener de 2019,
200,00 euros.
Aquests imports es podran actualitzar anualment amb l’Índex de Preus al consum, en
cas que es produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè.



El nombre d’actuacions de mediació que s’ha previst finançar inicialment l’any 2019,
és el següent:



Nombre de mediacions amb contracte de lloguer social previstos per al 2019, 10.
El nombre d’actuacions a finançar que s’han determinat en aquest conveni només es
podrà ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, en el cas que es
justifiquin degudament a finals d’any.



D’acord amb el nombre d’actuacions previstes a l’apartat anterior, per a l’any 2019
s’estableix una aportació màxima global de 4.500,00 €.

La tramitació del pagament de les quantitats esmentades es farà amb la presentació
de certificacions justificatives, on hi consti el nombre de mediacions inicials o de
seguiment realitzades durant el període que es certifica. Les certificacions, hauran de
ser signades per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel secretari de l’ ens local i
hauran de justificar el nombre d’actuacions realitzades durant el període mínim d’un
mes. La darrera certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb
efectes del 31 de desembre de 2019.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Cinquè. Tramitació dels pagaments
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Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Ripollet.

Sisè. Control i Seguiment conveni

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels
serveis objecte d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució,
que han de dur a terme les unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la
matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials, i també, amb els controls o
auditories internes que es consideri oportú programar anualment.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2
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Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final de l’activitat
prestada per la Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat
de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Onzè.

Setè. Protecció de dades



Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre
mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts
que signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE)
general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa
d’aplicació.



Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Vuitè. Publicitat del conveni

De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del
present conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
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Novè. Resolució per incompliment

L’ incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni,
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es
produeixi, la seva resolució.

Desè. Resolució de controvèrsies

José María Osuna López
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En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord, amb
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Onzè. Vigència i efectes

El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019 i pot ser prorrogat fins a
un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició
per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un
preavís d’un mes del venciment del termini inicial.

Segon.- Comunicar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
donar compte de la seva aprovació a l’Àrea de Serveis Centrals de la Corporació.
*****

A favor: Unanimitat de tots els presents.

12. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A
L’ILLA DELIMITADA PER L’AVINGUDA CATALUNYA, EL CARRER TRAMUNTANA,
L’AVINGUDA MEDITERRANI I LA RAMBLA DE LES VINYES

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Votació ordinària:
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Antecedents de fet
Primer.- Per encàrrec verbal de l’alcaldia efectuada durant el mes de febrer
d’enguany al Coordinador de l’Àmbit de ciutat i sostenibilitat, l’arquitecte Jordi
Fortuny i Aguiló es procedeix per part d’aquests Serveis Territorials la redacció
de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa delimitada per
l’Avinguda Catalunya, carrer Tramuntana, Avinguda Mediterrani i Rambla de les
Vinyes (d’ara endavant MP de PGM a l’illa de l’Av Catalunya-Mediterrani-Rbla.
de les Vinyes)

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Segon.- L’objecte d’aquesta Modificació puntual de PGM és:
 Millorar la ubicació del futur blocs d’habitatges públics, de tal manera
que acabi de donar forma i de tancar la rambla de les vinyes i deixi els
equipaments a la part que afronti a les zones verdes del parc de Els
Pinetons millorant la transició entre la trama urbana construïda i el sòl de
parc metropolità.
 Clarificar la definició de “habitatges de protecció oficial” en el marc de la
legislació actual referida a habitatges públics i més concretament a les
disposicions del “Decret Llei 5/2019 de 5 de març, sobre mesures urgents per a
millorar l’accés a l’habitatge”.
 Introduir en el mateix edifici usos compatibles amb l’habitatge com ara
un centre educatiu públic per a l’escolarització d’adults, ja que el centre
actualment existent (Jaume Tusset) és clarament obsolet i tot això sense
reduir el nombre màxim de 85 habitatges públics inicialment previstos.
 Reconsiderar l’amplada de la reserva de voravia, per tant de la reserva
viària d’aquest tram de l’avinguda de Catalunya.
 Seguir mantenint i fins i tot ampliant la reserva d’equipaments per a usos
escolars d’equipament docent de manera més genèrica, tal com estableix
el Pla General Metropolità.
La Superfície de l’àmbit objecte de la modificació és de 12.033,59 m2.
Tercer.- Segons disposa l’article segon de la NORMATIVA, la MP de PGM del c.
Sant Jaume està constituïda per la següent documentació:
PREÀMBUL
1.- MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1.- Introducció, antecedents i justificació de la proposta
1.2.- Àmbit de l’actuació i planejament general que resulta afectat
1.3.- Fonament jurídic de la formulació.
1.4.- Iniciativa de la formulació i redacció.
2.- MEMÒRIA DE L'ORDENACIÓ
2.1.- Objecte i justificació
2.2.- Règim urbanístic vigent
2.3.- Règim urbanístic proposat
2.4.- Càrregues urbanístiques
2.5.- Mobilitat
2.6.- Impacte ambiental
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3.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
4.- ÀMBIT I RÈGIM DE SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES
4.1.- Delimitació de l’àmbit territorial en al suspensió de
tramitació d’instrument urbanístics i de l’atorgament de llicències
4.2.- Termini i durada de la suspensió.
5.- NORMATIVA URBANÍSTICA
DISPOSICIONS GENERALS
DISPOSICIONS NORMATIVES
6.- PAUTES PROCEDIMENTALS DE LA TRAMITACIÓ
7.- AGENDA
8.- ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
9.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
1. Situació, escala 1/2000
2. Àmbit de la modificació, escala 1/1000
3. Planejament vigent, escala 1/1000
4. Planejament proposat, escala 1/1000
5. Àmbit de suspensió de llicències, escala 1/1000
10.- ANNEX.
Quadre d’identitats dels propietaris o titulars en compliment
d’allò que preveu l’article 99.1.lletra a) del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme en la versió donada per la llei 3/2012, de 22 de
febrer.
Fonaments de dret
Primer.- Vist l’informe jurídic elaborat per la TAG de serveis jurídics adscrita i
l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat que ha participat a l’elaboració del document
d’aquesta modificació puntual i que ha estat subscrit, als efectes del que disposa
l’article 3.3. lletra c) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de règim jurídic
dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, que es dona per reproduït.
Segon.- Aquesta modificació del Pla General Metropolità es formula de
conformitat amb l’ordenament vigent a Catalunya en matèria urbanística, més
concretament:
 el Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (en endavant TRLU),
 el Decret 305/20006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme (RLU),
 el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística,
 el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitació Urbana,
 Decret-Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures per millorar l’accés a
l’habitatge i
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el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, que aprova les normes
complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei hipotecària sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbana.

Tercer.- El règim normatiu aplicable a la redacció, formulació i tramitació de les
modificacions
d’instruments
urbanístics
d’ordenació
ve
contingut
fonamentalment en les previsions establertes en l’article 59 del TRLU i en l’article
118 del RLU no essent menester incorporar informe ambiental, tal i com estableix
l’apartat 4 del citat article, ni estudi d’avaluació de mobilitat generada, al no
comportar la modificació nova classificació de sòl urbà a urbanitzable, article 3.1
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de
la mobilitat generada ni l’aprovació i publicació del programa de participació
ciutadana, ni subjectar a informació pública l’avanç de planejament, tal com
resulta de l’article 117.3 en relació amb l’article 101 del Reglament de la Llei
d’urbanisme segons resulta de l’informe jurídic.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Quart.- Pel que fa als aspectes procedimentals en la tramitació administrativa
cal dir que la proposta no afecta a sòl qualificat com espai lliure, zona verda o
equipament esportiu, motiu pel qual no és d’aplicació la tramitació especial
continguda en l’article 98 del TRLU.
L’article 85 TRLU que regula la tramitació del plans d’ordenació urbanístic
municipal i el plans urbanístics derivats estableix que l’aprovació inicial i
l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanístic municipal i del plans
urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sens
perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’Ajuntament corresponent. Amb més
concreció, pel que es refereix al Pla General Metropolità aprovat el 19 de juliol de
1976 en la seva Disposició Transitòria Segona de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Cinquè.- Segons resulta de l’informe jurídic, en síntesi, les fases de tramitació
d´’aprovació del present instrument de planejament general son les següents:
1) Aprovació inicial pel ple municipal, i obertura del termini
d'informació pública d’un mes per l'Ajuntament que formula la
proposta.
2) Aprovació provisional, pel ple municipal.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

3) Aprovació definitiva, pel conseller de Territori i Sostenibilitat.

Sisè.- En relació als efectes de l’aprovació inicial, i atès que la proposta implica
la modificació del règim urbanístic de part d’aquest àmbit, d’acord amb allò
establert en l’article 73.2 del TRLU, s’informa que l’ajuntament està obligat a
acordar la suspensió de tramitacions de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
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d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial.
La durada d’aquesta suspensió pot tenir una durada màxima de dos anys d’acord
amb allò establert en l’article 74.1 de l’ esmentat cos legal.

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

D’acord amb allò que preveu l’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, els acords de suspensió
han de concretar els àmbits afectats, han de precisar l’abast de les llicències i
tramitacions que se suspenen i han d’incorporar un plànols de delimitació dels
àmbit subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediment, en el
qual aquestes es grafiaran a l’escala adequada i amb detalls i claredat suficients.
La present modificació puntual aporta una sèrie de determinacions que
modifiquen en part el règim urbanístic del sòls inclosos dins del seu àmbit. Per
aquest motiu procedeix acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització,
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial els termes continguts en aquest apartat.
Setè.- Prèviament a l’adopció de l’acord, cal sotmetre l’expedient al dictamen
preceptiu de la Comissió Informativa de Serveis Territorials.
Vuitè.- El règim d’atribucions competencials previst en l’article 85.1 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, d’acord amb la modificació introduïda per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, en concordança amb l’article 22.2 lletra c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local estableix que és el Ple municipal l’òrgan
competent per l’aprovació inicial i provisional dels plans d’ordenació municipal. En
el mateix senti es pronuncia l’article 52.2.c del Decret 2/2003, de 28 d’aril pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Així mateix, d’acord amb la disposició 47.2 lletra ll) de l’ esmentada Llei 7/1985
es requereix l’aprovació de l’acord per majoria absoluta dels representants de
l’òrgan col·legiat municipal. En el mateix sentit es pronuncia l’article 114.2.k del
Decret 2/2003, de 28 d’aril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, examinada la proposta de “Modificació del Pla General Metropolità
a l’illa delimitada per l’avinguda Catalunya, el carrer tramuntana, l’avinguda
Mediterrani i la rambla de les Vinyes” redactada pels Serveis Tècnics Municipals,
de conformitat l’article 96 lletra a) del Decret Legislatiu 1/2010 i els articles 22.2.c
i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local en concordança
amb els articles 52.2.c) i 114.2.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, vistos
els preceptes citats anteriorment i altres de general i procedent aplicació, els
informes tècnics i jurídics emesos, i el dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis Territorials, s’ACORDA :
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Primer.- Aprovar inicialment la “Modificació del Pla General Metropolità a l’illa
delimitada per l’avinguda Catalunya, el carrer Tramuntana, l’avinguda Mediterrani
i la rambla de les Vinyes” segons la proposta redactada pels Serveis Territorials
d’aquest Ajuntament.
Segon.- Acordar la suspensió preceptiva de tramitacions i de llicències d’acord
amb el que preveu l’article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb la
finalitat de garantir l’eficàcia de l’ordenació prevista i llevat els supòsits que siguin
compatibles amb ambdós planejaments, essent el termini de la suspensió de dos
anys, i essent l’àmbit d’afectació el que comprèn el plànol 5 anomenat “Àmbit de
suspensió llicències” del document de l’esmentada modificació puntual de PGM.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Tercer.- Informar que mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i
l’atorgament de llicències acordada en el punt dispositiu anterior es podran
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc
l’aplicació del nou planejament una vegada definitivament aprovat.
Quart.- Sotmetre a informació pública la present modificació puntual del
planejament general per un termini d’un mes mitjançant edicte a inserir en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més divulgació i
en la pàgina web de l’Ajuntament de Ripollet (www.ripollet.cat), a fi i efecte que
es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions que consideri
oportuns.
Cinquè.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una
disposició n’autoritzi un de més llarg.
Sisè.- Notificar el present acord als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals
confini amb el de Ripollet, i donar trasllat al Departament de Serveis Territorials
d’aquest Ajuntament.

*****

Votació ordinària:
A favor: 15. Dels grups de ADecidim, PSC-CP, PP i ERC-JpR-AM.
En contra: Cap.
Abstencions: 5. Dels grups de C’s, PDeCAT i la regidora No Adscrita.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

El Sr. Osuna exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.
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13. APROVACIÓ DE LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE CONSERVACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT
D’ESPAIS VERDS DE RIPOLLET
Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 26 de setembre de 2013,
es va acordar adjudicar el contracte administratiu de serveis de conservació,
neteja i manteniment d’espais verds de Ripollet a l’entitat mercantil JARDINET
S.C.C.L.
L’apartat tercer de la part dispositiva del contracte signat entre l’Ajuntament i
JARDINET S.C.C.L. es disposava el següent:

José María Osuna López

Segons informe emès en data 28 de febrer per l’enginyera tècnica municipal i
responsable del contracte, les prestacions objecte del servei contractat s’han
executat correctament tant en el període inicial com la primera pròrroga, i la
segona pròrroga. Per tant, proposa concedir la tercera pròrroga del contracte
administratiu de serveis de conservació, neteja i manteniment d’espais verds de
Ripollet, a l’entitat mercantil JARDINET S.C.C.L., amb data de finalització l’1 de
novembre de 2019.
D’acord amb el contingut de l’informe emès pel serveis tècnics de l’Ajuntament
de Ripollet, i les previsions dels articles 23 i 303 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), vigents en el moment d’aprovació de
l’inici de la licitació, i la clàusula 1-E del plec de clàusules administratives
particulars, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de
Serveis Territorials, el Ple Municipal adopta el següents acords:
Primer. Aprovar la tercera pròrroga del contracte administratiu de serveis de
conservació, neteja i manteniment d’espais verds de Ripollet, amb la mercantil
JARDINET S.C.C.L., fins el dia 1 de novembre de 2019, d’acord amb les condicions
previstes als plecs tècnics i administratius que regeixen la referida contractació i
l’oferta presentada en el seu dia per l’adjudicatària.
Segon. Aprovar la disposició de despesa per a l’adjudicació anteriorment
aprovada per l’import de 354.948,16 €, (tres-cents cinquanta-quatre mil noucents quaranta-vuit euros amb setze cèntims, imputant-se a l’aplicació
pressupostària 404 171 22799 (contracte manteniment parcs municipals), del
vigent pressupost.
Tercer. Notificar el present acord a JARDINET S.C.C.L. i donar compte al
departament de Medi Ambient, dins de l’àmbit de Ciutat i Sostenibilitat.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

“(...)El termini d’aquest contracte serà de tres anys. El contracte podrà tenir tres
pròrrogues d’un any cadascuna de conformitat amb el que disposen els articles 23 i 303
del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic. La pròrroga serà obligatòria pel contractista, sense
que en cap cas la durada total del contracte pugui excedir de 6 anys.”
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Quart. 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 arts. 123 i 124
de la Llei 39/2015, 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 l’article 25 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Terminis:
o 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;
o si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar
des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
*****
El Sr. Osuna exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.
Votació ordinària:
A favor: 18. Dels grups de ADecidim, PSC-CP, C’s. PDeCAT i de la regidora No
Adscrita.
En contra: Cap.
Abstencions: 2. Dels grups del PP i d’ ERC-JpR-AM.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA PROPOSTA NÚM. 14:
Es vota la declaració de la urgència de la proposta següent, per a la seva inclusió
en l’ordre del dia que obté el següent resultat:
Votació de la urgència:
Vots a favor: 18. Dels grups de ADecidim, PSC-CP, C’s, PP i ERC-JpR-AM.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 2. Del grup del PDeCAT i de la regidora No Adscrita.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

*****
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14. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DELS ESTATS DE PREVISIÓ DE
DESPESES I D’INGRESSOS, DEL LA PLANTILLA DE PERSONAL I DEL
PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE LA
SOCIETAT MUNICIPAL GENERA, MITJÀ PROPI RIPOLLET, SL., PER L’EXERCICI
2019.
Vist l’informe emès per la Intervenció s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment els estats de previsió d’ingressos i de despeses,
la plantilla i el programa anual d’actuacions, inversions i finançament per
l’exercici 2019 de la societat municipal Genera, Mitjà Propi Ripollet, SL.
ESTAT DE LA PREVISIÓ D’INGRESSOS
Ingressos per la prestació de serveis = 1.229.176,91€

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

ESTAT DE LA PREVISIÓ DE DESPESES
A) Aprovisionaments
consum mercaderies
Consum mat. Primeres
Treballs realtizats per altres empreses.
Deteriorament de valor de mercaderies,
primeres matèries i altres proveïments
B)Altres ingresos d'explotació
C) Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
D) Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministres i serveis exteriors
b) Tributs
c) Altres
E) Amortització de l'immobilitzat
a) amorti. Inmovilitzat intangible
b) amorti. Inmovilitzat material
c) Amorti.inversions inmobiliaries
F) Imputació subvencions de inmovilitzat no financer
G) Excesos de provisions
H) Deteriorament i resulsta per alineació del
inmobilitzat
I) Diferencia engatives de convinació de negocis.
J) Altres resultats
k) Despeses financeres

45.424,91
45.424,91
-

€
€
€
€
€

1.095.520,64
834.061,94
261.458,70
82.621,79
81.614,39
1.007,40
5.069,57
5.069,57
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

540,00

€
€
€
€

Total de despeses = 1.229.176,91 €
PLANTILLA
Dotació de plantilla i retribució
Al igual que les dades econòmiques la plantilla que necessita GENERA per
desenvolupar l’activitat bé establert a les memòria corresponents.
Per tal de poder determinar qui és el personal afectat per la subrogació, és precís
determinar el marc jurídic aplicable a aquesta situació. En aquest marc ens
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trobem amb dues institucions relacionades amb la incorporació del personal que
en l’actualitat ves presten serveis: la successió normativa i la convencional. En
ambdós casos, com ja es va determinar en els informe que donaven lloc a la
recuperació del servei via societat mercantil municipal, cal subrogar-se en les
relacions laborals de tot el personal que en l’actualitat es troba prestant serveis
adscrits a les respectives contracte.
Per determinar les singularitat dels diferents treballadors i contractes es
contracta l’assessorament del Col·lectiu Ronda que emet informe d’on d’entre
altres punts es desprèn:
El personal indefinit (complert o parcial), fixe-discontinu que són el gruix de
totes les treballadores que passaran a dependre de Genera, serà subrogat amb
les condicions d’indefinit (a temps complet o parcial) i de fixe discontinu,
respectivament.
A continuació es presenta una taula amb les places previstes per l’activitat i les
seva retribució estimada per 2019.

José María Osuna López

Netejador/es
a temps complert.
a temps parcial
fix disc. TC
fix disc. TP
Especialistes
Encarregat/da
Educadors/es
Mestres
Netejadors/es Llars
Adminsitratiu/va TP
Secretari/a TP
Gerent

Places Places Places places personal
Dotació
vacants ocupades
a extingir
pressupostària
48
48
0
48
441.579,34 €
6
6
0
6
63.970,38 €
25
25
0
25
233.229,71 €
6
6
0
6
55.440,99 €
11
11
0
11
88.938,26 €
2
2
0
2
26.054,09 €
1
1
0
1
18.061,82 €
12
12
0
12
143.098,84 €
4
4
0
4
68.590,99 €
4
4
0
4
24.828,82 €
1
1
0
0
10.885,60 €
1
1
0
0
8.456,80 €
1
1
0
0
38.440,00 €

Altres
Absentisme, h.ex altres despeses

pressupostària
Ssocial
141.032,32 €
20.430,96 €
74.489,28 €
17.706,83 €
28.405,24 €
8.728,12 €
6.050,48 €
44.217,54 €
21.194,62 €
8.317,66 €
3.363,65 €
2.790,75 €
10.928,85 €

TOTAL
582.611,66 €
84.401,34 €
307.718,98 €
73.147,83 €
117.343,51 €
34.782,21 €
24.112,30 €
187.316,38 €
89.785,60 €
33.533,05 €
14.249,25 €
11.247,55 €
49.368,85 €
1.027.006,85 €
68.513,79 €
1.095.520,64 €

Genera preveu subrogar tot el personal tant del Servei d’escoles Bressol com del
Servei de Neteja, aquest personal passarà amb les mateixes condicions laborals
que tinguessin fins el moment amb la denominació “personal a extingir”.
Les places últimament creades com Administratiu/va, Secretari/a i Gerent en ser
contractes nous, així com el personal nou que s’incorpori amb motius de
substitucions, o reposició de personal existent ocuparà les places amb la
denominació de “personal laboral”.
PLA ANUAL D’ACTUACIONS, INVERSIONS I FINANÇAMENT
El pla d’actuació inicial forma part de les memòries justificatives de l’Exercici de
l’Activitat Econòmica i creació d’entitat mercantil que van elaborar les dos
comissions d’estudi.
El pla desenvolupat en aquestes línies, descriu l’actualització d’aquest pla inicial
per seqüenciar en el temps les tasques pròpies de 2019, tot i que la majoria de
les tasques inicials corresponen exactament amb el pla ja aprovat.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

Personal Laboral
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S’adjunta un diagrama de Gantt ANNEX I amb la seqüenciació prevista i dos fites
de control i anàlisi (setmana 18 i setmana 29) donat el gran volum de tràmits
inicials.
El diagrama com a document estàtic és últim però realment es una eina potent
quan es tracta com un document viu que s’ha d’actualitzar i completar
constantment.
D’aquest pla se’n deriven les següents accions que haurà de desenvolupar la
gerència i el
personal administratiu que serà contractat per desenvolupar aquestes tasques.
El pla no hauria de recollir les tasques ordinàries com control de personal, compra
ordinària de consumibles o la comptabilitat diària, a la planificació es tracen els
objectius generals de l’empresa, tot i així com és el primer exercici moltes
d’aquestes tasques ordinàries tenen rellevància en aquest exercici i per això es
contemplen.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

A continuació detallen o s’amplia l informació de les activitats incloses al Pla i
que són motiu d’aprovació:
 Adhesió Associació Catalana de Municipis com a central de compres. –
Model ANNEX II l’ACM permet que Genera, mercantil amb capital 100%
públic, es beneficiï de la seva condició de central de compres, permeten
que GENERA s’adhereixi a aquelles compres que li siguin beneficioses.
 Redacció i subscripció amb el Patronat Municipal d’Ocupació d’un conveni
per donar suport al Procés selectiu del personal que genera necessita
immediatament:
 Administratiu
 Bossa de treball de educadores/mestres
 Bossa de treball de netejadores
Aquest conveni ha de ser onerós, i serà de caràcter provisional fins que es
desenvolupi el Pla de estructuració de RRHH. El PMO ja ofereix serveis
similars a les mercantils del municipi.



Redactar amb l’Ajuntament i subscriure un crèdit per un import de
112.000€ amb
l’Ajuntament de Ripollet per fer front els fluxos de tresoreria que neixen
des decalatge de temps existent entre l’execució del servei i el pagament
de la factura. Serveis econòmics establirà les condicions d’aquest préstec.
Donat que la quantia del préstec és inferior al 10% es potestat del Consell
d’administració.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

El Pla per RRHH contempla la elaboració de documentació de Benvinguda,
tenir la matriu de competència de tot el personal, establir itineraris de
formació i redactar una instrucció interna de contractació on estiguin
establertes les bases i procés per realitzar la contractació de personal.
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Contracció hardware d’oficina, domini, correu, software de comptabilitat
i llicències.
Tots aquells elements necessaris per desenvolupar les tasques
encomanades, tant a oficines com a la llars d’infants.



Contractació pòlisses d’assegurances i accidents
Aquelles assegurances obligatòries per el desenvolupament de l’activitat:
Responsabilitat Civil i Accidents. S’ajunta Oferta Rebuda pendent de
contrastar amb la de l’ACM. ANNEX III



Contractació Gestoria (pendent segona oferta)
Declaració anual per operacions (347)
Preparació i presentació Impost de Societats.
Preparació i presentació comptes anuals i llibres Registre Mercantil
Presentació trimestral i anual de IRPF
Per la gestió d’altes i baixes a la seguretat Socials,
elaboració de contractes de treball, presentació a l’INEM.
emissió de nòmines i assegurances socials.



Adquisició vehicle pel servei de Neteja.
Es proposa l’adhesió al contracte de compra de vehicles de l’ACM.
Concretament per les necessitats del servei es proposa NISSAN ENV 200
en l’opció de RENTING, les característiques de l’acord s’adjunten a l’annex
III Es proposa l’adhesió en la forma de RENTING ANNEX IV



Contractació empresa per la prevenció de Riscos laborals i Vigilància de la
Salut. ANNEX V
El pressupost inclou tota la documentació preceptiva i formació.
Es contempla també la revisió mèdica del personal de l’empresa.



Iniciar la redacció d’instrucció interna per establir procediments de
compra. S’utilitzarà com a model inicial la instrucció interna de
l’Ajuntament.



Tancament de l’exercici comptable



Iniciar la redacció de documentació preceptiva de l’activitat per la
consolidació de
comptes amb l’Ajuntament.



Compra uniformes personal.



Contractació subministradors inicials. Prorrogar els existents per garantir
que no hi ha ruptura d’estock i que el personal ja té la formació adequada
pel seu us (productes i consumibles). Posteriorment desenvolupar el plec
necessari per la correcta contractació.
o Serkonten
o Setwoter
o Initial- papereres higièniques
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Indagar i contrastar durant l’any en les tasques necessàries per trobar les
eines que garanteixin la transparència de GENERA, com possibles
adhesions a organismes supramunicipals que ofereixen serveis gratuïts en
algunes vessants.



Elaboració Pla de prevenció de Responsabilitat Penals.
Aquesta elaboració es proposa iniciar quan l’empresa estigui en
funcionament. Donat que treballa sobre els supòsits de millora continua
és adient que tingui processos i actuacions sobres les que realitzar
millores.

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

03/06/2019 Alcalde

La mercantil Genera Mitjà Propi Ripollet SL, no té previsió ni té previst inversions
ni finançament per l’exercici 2019.
SEGON.- Exposar al públic els esmentats documents, durant el termini de quinze
dies, mitjançant anunci a publicar en el Tauler d’Edictes i en el Butlletí Oficial de
la Província, vençut el qual sense haver-se presentat reclamacions s’entendran
aprovats definitivament de conformitat amb allò previst en l’article 169 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
*****
El Sr. Osuna exposa el contingut de la proposta d’acord i ES PRODUEIX
DEBAT.
Votació de la proposta urgent:
Vots a favor: 17. Dels grups de ADecidim, PSC-CP, C’s i ERC-JpR-AM.
Vots en contra: 2. Dels grups del PP i del PDeCAT.
Abstencions: 1. De la regidora No Adscrita.

15. PRECS I PREGUNTES.

Emiliano Mora Labrada

Signatura 1 de 2

03/06/2019 Secretari

El Sr. Tapia, al·lega que es troben per finalitzar la legislatura i encara no s’ha fet
ningun repàs de les mocions que s’han presentat al llarg de la legislatura.
Per altra part, pregunta com va la negociació entre l’Ajuntament i la Generalitat
en relació a la construcció de la Residencia per a la tercera edat.
El Sr. Alcalde, pel que fa a la presentació de mocions, comenta, que en el anterior
ple van comentar que farien una convocatòria especifica per a poder tractar i
donar compte de les mocions de tot el mandat.
Pel que fa al tema de la Residencia, al·lega que estan en procés de signar el
conveni de voluntats entre l’Ajuntament i el Departament de Afers Socials i
Família, donat que es va demorar, per la falta de resposta a les demandes de
l’Ajuntament per part del Departament, des de l’Ajuntament es va fer una
contraproposta per tal d’aconseguir més places concertades tant per a la
Residencia com per al Centre de dia , es troben a l’espera d’una resposta per part
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del Departament sobre la demanda que va realitzar l’Ajuntament, per a fer
efectiva la signatura del conveni de voluntats.
L’alcalde aprofita per agrair la predisposició i la feina realitzada per part de tots
els regidors/es del Ple.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió, de
tot el que jo com a secretari accidental certifico.
El secretari accidental

José María Osuna López

Signatura 2 de 2

José María Osuna López
Emiliano Mora Labrada

03/06/2019 Secretari
Signatura 1 de 2

03/06/2019 Alcalde

Emiliano Mora Labrada

L’alcalde
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