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ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 4 – 3/2010
Data: 29 de juliol de 2010
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 18:00 hores
Número total de pàgines acta: 24, enumerades de la 1 a la 24.
Assistents
Enric Pérez i Casas
Teresa Jordà i Roura
Marc Navarro i Moya
Casilda Gómez de la Peña
Elisabeth Ortega i Larriba
Gerard Soldevila i Freixa
President
Enric Pérez i Casas
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari
Gerard Soldevila i Freixa
Convocatòria i Quòrum
Els membres de la Junta General han estat convocats en temps i forma, no havent cap
impediment legal per a dur a terme la realització de la Junta General Ple, i una vegada
comprovada l’assistència es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar el Ple, quòrum
que es manté en el transcurs de la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
1.1 DISPOSICIÓ
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de Benestar Social
del Ripollès celebrada el dia 7 d’abril de 2010.
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Segon. Disposar la seva tramesa telemàtica a través de la plataforma de les administracions
catalanes en compliment de l’Ordre del Departament de Governació i Administracions Públiques
570/2009, de 10 de desembre.
1.2. DISPOSICIÓ
Primer. Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de la Junta General del Consorci de Benestar
Social del Ripollès celebrada el dia 7 d’abril de 2010.
Segon. Disposar la seva tramesa telemàtica a través de la plataforma de les administracions
catalanes en compliment de l’Ordre del Departament de Governació i Administracions Públiques
570/2009, de 10 de desembre.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de dret
formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
MOTIVACIÓ
El Consorci de Benestar Social del Ripollès fou creat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de
Ripoll, els estatuts del qual foren publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número
191 de data 5 d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5473
de data 29 de setembre de 2009.
Les finalitats d’aquest ens es troben regulades en l’article 3 dels esmentats estatuts que
consisteixen bàsicament amb la prestació de serveis socials d’atenció primària, de serveis
especialitzats de tot tipus i de programes socials, així com la creació i la gestió de centres i
equipaments públics de la comarca del Ripollès, per atendre a les mancances en qualsevol
matèria que li deleguin els ens consorciats.
Amb la finalitat d’obtenir una millor gestió del Consorci de Benestar Social del Ripollès es
considera necessari procedir a la modificació dels seus estatuts per tal de considerar aquest ens
com un mitjà propi del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Ajuntament de Ripoll per a dur a terme
les diferents competències i funcions que li han estat assignades.
D’acord amb l’article 11 dels Estatuts del Consorci, la competència per a l’aprovació dels estatuts
així com les seves modificacions correspon a la Junta General, si bé d’acord amb l’article 313 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals estableix que caldrà disposar del vot favorable de la majoria absoluta dels membres
de cada una de les corporacions que formen el Consorci per tal de procedir a modificar els
Estatuts, així mateix el procediment de la modificació vindrà establert per l’esmentat article.
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DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, consistent en la modificació dels articles 2 i 6 d’acord amb el redactat següent:
Articulat actual
Article 2.- Naturalesa i personalitat jurídica
El CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL es constitueix
com a entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa
voluntària, dotada de personalitat i capacitat jurídica
pròpia per al compliment de les seves finalitats i integrat
pel Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de
Ripoll. Aquest Consorci tindrà la naturalesa d’ens local.

Articulat modificat
Article 2.- Naturalesa i personalitat jurídica
El CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL es constitueix
com a entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa
voluntària, dotada de personalitat i capacitat jurídica
pròpia per al compliment de les seves finalitats i integrat
pel Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de
Ripoll. Aquest Consorci tindrà la naturalesa d’ens local.

El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat
per l’adhesió d’altres administracions públiques o
d’entitats privades sense ànim de lucre que tinguin
finalitats d’interès públic concurrents amb les del
present Consorci.

El Consorci té la condició de mitjà propi i servei tècnic
del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Ripoll, als
efectes d’allò que estableixen els articles 4 i 24.6 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.

Article 6.- Potestats del Consorci
En exercici de la seva plena capacitat jurídica com ens
local correspon al Consorci,
en l’àmbit de les seves competències, les potestats
següents:
a) La reglamentària i d’autoorganització.
b) L’establiment de taxes i preus públics.
c) La de programació i planificació.
d) La d’execució forçosa i la sancionadora.
e) La de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
f) La contractació del personal, béns, obres, serveis i
subministraments que siguin necessaris per l’execució
dels seus acords.
g) Portar a terme l’activitat financera, concertar
operacions de crèdit o endeutament i emetre les
obligacions amb aval o sense.
h) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i administrar tota
mena de béns immobles i mobles, com també
gravar·los, hipotecar·los, constituir penyora o altres
garanties exercint les facultats d’investigació,
atermenament i recuperació d’ofici
dels seus béns.
i) L’exercici de les accions judicials i administratives que
calguin en defensa dels seus interessos.
j) Participar legalment en altres entitats públiques
sempre que la seva activitat s’adigui en les finalitats

El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat
per l’adhesió d’altres administracions públiques o
d’entitats privades sense ànim de lucre que tinguin
finalitats d’interès públic concurrents amb les del
present Consorci.
Article 6.- Atribució de les funcions bàsiques i
potestats del Consorci
1. Funcions bàsiques
Constitueixen funcions bàsiques del Consorci de
Benestar Social del Ripollès aquelles que es vinculen
directament amb l’objecte i les finalitats del Consorci, en
la mesura que formen part essencial de les
competències municipals i comarcals sobre la prestació
dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
Integren l’àmbit de les funcions bàsiques del Consorci,
sense perjudici de què l’atribució efectiva al Consorci de
la gestió de serveis i de l’exercici de competències resti
condicionada a l’aplicació del que preveu l’apartat
següent d’aquest article, les relatives a:
a)

b)
c)
d)
e)

La prestació dels serveis socials d’atenció
primària.
Serveis d’ajut a domicili i serveis d’ajudes
tècniques.
Servei de teleassistència domiciliària.
Xarxa comarcal de casals infantils.
Xarxa d’informació i assessorament a les
dones, així com diferents serveis especialitats
a raó de fomentar la igualtat de la dona en
l’àmbit dels serveis socials.
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pròpies del Consorci. El Consorci pot utilitzar qualsevol
de les formes de gestió del servei establertes per la
legislació de règim local.

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

Servei d’assessorament jurídic i administratiu
en relació a l’àmbit de serveis socials.
Servei de traducció i interpretació en l’àmbit
de les finalitats previstes pel Consorci.
Servei d’acollida.
Servei d’informació i assessorament a les
persones discapacitades.
Servei d’integració familiar.
Servei de transport adaptat.
Participar en el Consorci d’Acció Social de
Catalunya.
Les altres que les lleis atribueixin als municipis
o als consells comarcals en matèria de medi
ambient o de salut pública i que li siguin
delegades o atribuïdes per qualsevol altre
títol.

2. Règim jurídic de les funcions atribuïdes.
S’atribueix al Consorci, en la seva condició de mitjà
propi del Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament
de Ripoll, i en virtut del caràcter dispositiu d’aquests
estatuts, l’exercici de les funcions bàsiques previstes en
l’apartat anterior d’aquest article, en els àmbits
competencials i institucionals següents:
a) En el del Consell Comarcal del Ripollès, que
mitjançant aquests Estatuts atribueix al Consorci
l’exercici les seves competències sobre les matèries del
paràgraf anterior. Tanmateix, el Ple del Consell
Comarcal, excepcionalment i mitjançant acord exprés
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, pot
excloure d’aquesta atribució serveis determinats relatius
a matèries de l’apartat primer d’aquest article si ho
justifica en una forma de gestió alternativa més
convenient per als interessos comarcals.
b) En el de l’Ajuntament de Ripoll, que mitjançant
aquests Estatuts atribueix al Consorci l’exercici de les
seves competències sobre les matèries de l’apartat
anterior. Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament de Ripoll,
excepcionalment i mitjançant acord exprés publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, pot excloure
d’aquesta atribució serveis determinats relatius a
matèries de l’apartat primer d’aquest article si ho
justifica en una forma de gestió alternativa més
convenient per als interessos municipals.
c) En el de la resta d’ajuntaments de la comarca del
Ripollès, en la mesura que hagin delegat formalment al
seu Consell Comarcal
l’exercici de les seves competències sobre les matèries
de l’apartat anterior d’aquest article. Mitjançant aquests
Estatuts el Consell Comarcal del Ripollès atribueix
formalment al Consorci de Benestar Social del Ripollès
l’exercici d’aquestes competències que li deleguin els
ajuntaments.
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d) En el de la Generalitat de Catalunya i en el de la
Diputació de Girona, en la mesura que hagin delegat,
encarregat o transferit per qualsevol altre títol al Consell
Comarcal del Ripollès l’exercici de competències de la
seva titularitat sobre matèries de l’apartat primer
d’aquest article, exercici que correspondrà al Consorci
en virtut d’aquests Estatuts, i si així ho autoritzen els
acords de delegació, encàrrec o transferència.
3. En exercici de la seva plena capacitat jurídica com
ens local correspon al Consorci, en l’àmbit de les seves
competències, les potestats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

La reglamentària i d’autoorganització.
L’establiment de taxes i preus públics.
La de programació i planificació.
La d’execució forçosa i la sancionadora.
La de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
La contractació del personal, béns, obres,
serveis i subministraments que siguin
necessaris per l’execució dels seus acords.
Portar a terme l’activitat financera, concertar
operacions de crèdit o endeutament i emetre
les obligacions amb aval o sense.
Adquirir, posseir, disposar, arrendar i
administrar tota mena de béns immobles i
mobles, com també gravar-los, hipotecar-los,
constituir penyora o altres garanties exercint
les facultats d’investigació, atermenament i
recuperació d’ofici dels seus béns.
L’exercici de les accions judicials i
administratives que calguin en defensa dels
seus interessos.
Participar legalment en altres entitats
públiques sempre que la seva activitat s’adigui
en les finalitats pròpies del Consorci. El
Consorci pot utilitzar qualsevol de les formes
de gestió del servei establertes per la
legislació de règim local.

Segon. Sotmetre aquesta resolució a informació pública durant el termini de trenta dies, en la
forma que estableix l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, als efectes de presentar
al·legacions, suggeriments i/o reclamacions.
Tercer. Trametre al Consell Comarcal del Ripollès i a l’Ajuntament de Ripoll aquesta resolució
als efectes que per part del seu òrgan competent aprovi, com a membre del Consorci, la
modificació proposada, delegant a aquest Consorci el tràmit de la publicació íntegra de la
modificació dels estatuts una vegada s’hagi finalitzat el termini d’informació pública i aprovat
definitivament per cada ens.
Quart. Disposar que transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació
d’al·legacions, suggeriments i/o reclamacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense
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necessitat d’ulterior acord i sense perjudici dels acords necessaris dels ens membres del
Consorci.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la Direcció General de l’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya als
efectes de la inscripció en el Registre dels Ens Locals de Catalunya, una vegada s’hagi aprovat
definitivament la modificació dels estatuts objecte d’aquesta resolució.
Sisè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor Enric
Pérez i Casas, a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords
d’aquesta resolució.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de dret
formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
3. CREACIÓ DELS CENTRES OBERTS DE RIPOLL, SANT JOAN DE LES ABADESSES,
CAMPRODON, CAMPDEVÀNOL I RIBES DE FRESER
MOTIVACIÓ
D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i el Decret 151/2008, de 29 de
juliol, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials, els ens locals han de garantir un conjunt de
prestacions i serveis a la població;
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, d’acord amb l’article 3 dels Estatuts reguladors,
ostenta les finalitats consistents amb la prestació dels serveis socials d’atenció primària, de
serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials, així com la creació i la gestió de centres
i equipaments públics de la comarca del Ripollès, per atendre les mancances en qualsevol
matèria que li deleguin els consorciats.
Vist que el servei de Centre Obert es tracta d’un servei bàsic de serveis socials. Aquest servei és
un servei d’intervenció sociodeducativa no residencial per a infants i adolescents, servei diürn,
preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès pretén fer un pas endavant i formalitzar la creació del
servei de centre obert i procedir a al seva inscripció en el Registre d’entitats, serveis i
establiments socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
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D’acord amb els articles 159 i 164 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya la creació d’un servei s’ha
d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que
n’estableixi el règim jurídic de la prestació.
Vista la documentació que consta en l’expedient administratiu incoat a tal efecte, és procedent
sotmetre l’expedient instruït amb els documents a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis del Consorci, als efectes que es
puguin presentar al·legacions, reclamacions i/o suggeriments referents a l’establiment del servei,
tal i com disposa l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, en relació als articles 246 i següents
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 i l’article 97.1.c) i d) del Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 791/1986, de 18 d’abril.
La competència per adoptar aquesta resolució li correspon a la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès d’acord amb l’article 11 dels Estatuts reguladors del Consorci
publicats en el Butlletí Oficial de la Província número 191 de data 5 d’octubre de 2009, i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5473 de data 29 de setembre de 2009.
Per tot això, s’emet la següent
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar inicialment l’establiment i creació del servei de Centre Obert dels municipis de
Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadesses.
Segon. Determinar que la forma de gestió del servei serà directa a través de la pròpia
organització ordinària del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Tercer. Aprovar inicialment la documentació que consta en l’expedient administratiu consistent
en la memòria justificativa de la creació del servei, el projecte d’establiment i el reglament que
estableix el règim jurídic de la prestació, sotmetent l’expedient administratiu a informació pública
durant el termini de trenta dies hàbils, als efectes que els interessats puguin presentar
al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d’anuncis del
Consorci.
Quart. Disposar que si transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat
al·legacions i/o reclamacions, la documentació i l’establiment i creació del servei Centre obert
dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses esdevindran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar altre acord que no
sigui la corresponent publicació en els butlletins oficials esmentats.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als municipis de Campdevànol, Camprodon, Ribes de
Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
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VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de dret
formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
4. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS REFERENT AL PROGRAMA DE MUSICOTERÀPIA
MOTIVACIÓ
Vist que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions objecte
del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Consell
Comarcal del Ripollès;
D’acord amb els articles 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que preveuen la possibilitat de
celebrar convenis de col·laboració en l’àmbit de les seves respectives competències, juntament
amb l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
Atès que s’han seguit els tràmits pertinents per a l’aprovació del conveni objecte d’aquesta
resolució, d’acord amb els documents que consten en l’expedient, i vist que la competència per a
l’aprovació de la minuta de conveni correspon a la Junta General d’acord amb l’article 11 dels
Estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès publicats en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona número 191 de data 5 d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 5473 de data 29 de setembre de 2009;
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la minuta de conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el
Consell Comarcal del Ripollès referent al programa de musico teràpia.
Segon. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès per al seu coneixement i a
l’efecte corresponent, i publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Facultar tan àmpliament en dret com sigui necessari a la vicepresidència del Consorci,
senyora Teresa Jordà i Roura, per tal de signar tot si cada un dels documents necessaris per a
dur a terme els acords anteriors, així com de forma expressa per a signar el conveni objecte
d’aquesta resolució.
VOTACIÓ
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de dret
formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
5. APROVACIÓ PROPOSTA INICIAL DE L’ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS D’AJUDES
TÈCNIQUES.
MOTIVACIÓ
D’acord amb l’apartat u) de l’article 11 dels Estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social
del Ripollès, la competència per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de les taxes i preus
públics que han d’abonar els usuaris en relació als serveis desenvolupats pel Consorci de
Benestar Social del Ripollès li correspon a la Junta General del Consorci;
D’acord amb els estatuts aprovats reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès en el
seu precepte quart disposa que el règim jurídic del Consorci ve definit pels propis estatuts, pels
reglaments específics i subsidiàriament per les disposicions legals que li siguin d’aplicació en
atenció al caràcter local de l’ens.
Els articles 15 a 21, 24 i 25 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, regulen la imposició i ordenació de tributs
locals.
Vista la documentació que consta en l’expedient;
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança fiscal número 2 reguladora dels preus públics que han
d’abonar els usuaris en relació a les ajudes tècniques que perceben del Consorci.
Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis del
Consorci, l’acord d’aprovació inicial i obrir un període d’informació pública durant el termini de
trenta dies hàbils a comptar des de la seva publicació, per tal que els interessats puguin
presentar les al·legacions, objeccions i/o reclamacions que es considerin oportunes.
Tercer. Disposar que l’ordenança quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un
nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions, reclamacions i/o objeccions durant
el termini d’informació pública establert, i en el ben entès que es disposi de l’informe favorable
per part del Consell d’Alcaldes d’acord amb l’article 18 dels Estatuts del Consorci.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de dret
formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
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Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
6. APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A
CENTRES RECEPTORS DE PERSONES USUÀRIES DEL TRANSPORT ADAPTAT PER A
SUFRAGAR, EN PART, LES DESPESES QUE CAUSA
Motivació
Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès té com a finalitat principal la prestació de
qualsevol tipus de servei especialitzat i programa social;
Vist que es considera necessari que durant aquest exercici 2010 es pugui contribuir a les
despeses que suposa el transport adaptat de persones;
Atès que l’article 11 dels Estatuts reguladors del Consorci atribueix la competència per a
l’adopció d’aquesta resolució a la Junta General del Consorci;
Vistes les bases específiques i convocatòria de subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa, que
consten en l’expedient;
Vistos els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions;
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar les bases específiques de subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat per sufragar, en part, les despeses que causa, que
consten com a annex a aquesta resolució.
Segon. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a centres receptors de persones
usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa, amb càrrec als
pressupostos generals del Consorci per a l’exercici 2010 i d’acord amb les bases específiques
aprovades en l’anterior acord.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de dret
formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
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Abstencions: 0

7. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA DICTADES DES DE L’1
D’ABRIL FINS EL 18 DE JULIOL DE 2010.
Es dona compte de les resolucions adoptades el llistat de les quals és el següent:
Número
12/2010
13/2010
14/2010

Data
03/04/2010
26/04/2010
15/05/2010

15/2010

Concepte
Convocatòria Junta General 3 - 2/2010
Aprovació relació de factures 2
Nomenament coordinadora d’infància i
adolescència
Resolució expedient disciplinari

16/2010
17/2010

Aprovació relació de factures 3
Aprovació conveni pràctiques

15/06/2010
15/06/2010

18/2010

Convocatòria Junta General

23/07/2010

15/05/2010

Procediment
Junta General
Intervenció
Recursos
Humans
Recursos
Humans
Intervenció
Recursos
Humans
Junta General

La Junta General del Consorci en queda assabentada.

Diligència de fe pública.
Gerard Soldevila i Freixa, secretari del Consorci de Benestar Social del Ripollès certifico que el
contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la Junta General celebrada el dia
29 de juliol de 2010. I perquè així consti, estenc aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau del
President del Consorci, senyor Enric Pérez i Casas.

Acta 4 - pàgina 11

Annex I. DOCUMENTACIÓ RESOLUCIÓ 3. Creació dels Centres Oberts de Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses, Camprodon, Campdevànol i Ribes de Freser.
REGLAMENT DEL SERVEI DE CENTRES OBERTS ALS MUNICIPIS DE CAMPDEVÀNOL, CAMPRODON, RIBES DE FRESER, RIPOLL I
SANT JOAN DE LES ABADESSES.
Preàmbul
L'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix, en el capítol I del títol I, els drets i deures de l'àmbit civil i social, entre els quals s'inclouen els drets
relatius als serveis socials. Aquests drets vinculen tots els poders públics, les disposicions dels quals els han de respectar i s'han d'interpretar i
aplicar en el sentit més favorable perquè siguin plenament efectius. Llur protecció és garantida jurisdiccionalment. Així mateix, l'Estatut estableix
els principis rectors que han d'orientar les polítiques públiques i encarrega als poders públics de promoure les mesures necessàries per a
garantir-ne l'eficàcia plena. Entre aquests principis cal destacar els referents a la cohesió i el benestar socials, en aplicació dels quals els poders
públics, entre altres mesures, han de promoure polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis
socials, de titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials de Catalunya, han de promoure polítiques preventives i
comunitàries i han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat dels serveis socials que les lleis determinin com a bàsics.
En aquest marc, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, dels Serveis Socials, la qual en el propi preàmbul
determina com a primer objectiu garantir el dret a la igualtat d'accés, defensant la igualtat d'oportunitats per a accedir als serveis socials com un
instrument d'autonomia per a gaudir d'una integració real en la societat. En segon lloc, vol fomentar la solidaritat, garantint l'atenció prioritària a
les persones que, per motiu de llur minoria d'edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per a
compensar els dèficits que experimenta llur qualitat de vida.
Amb la creació del Consorci de Benestar Social del Ripollès s’aconsegueix concentrar els esforços d’àmbit comarcal per tal de disposar de
recursos suficients per a fer front a les diferents necessitats existents en l’àmbit dels serveis socials. En aquest sentit, un dels principals objectius
del Consorci és esmerçar esforços amb la intervenció a la infància i adolescència que es troba en situació de risc social. Per aquest motiu els
Serveis Socials d’Atenció Primària dels diferents municipis de la comarca de Ripollès, en diferents moments de la seva història, han plantejat la
necessitat de disposar de recursos específics per a cobrir les necessitats d’aquest col·lectiu amb situació de risc.
D’aquesta manera els propis professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària van començar a organitzar activitats destinades a aquest
sector de la població. Aquestes activitats que inicialment eren puntuals, es van convertir en periòdiques i d’una forma lenta però progressiva s’han
anat consolidant.
Actualment, són serveis organitzats, consolidats en el territori, necessaris en els municipis de la comarca atès que intervenen sobre un sector de
població que es troba en situació d’exclusió social. Així l’article 7 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials estableix que són
destinataris dels serveis socials, especialment, les persones que estiguin en la situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran,
la infància i l’adolescència, de manera que es puguin exercir els drets establerts els articles 8, 9 i 10 de dita llei.
L’existència del servei de Centre Obert apareix en la pròpia Llei de Serveis Socials, com a servei bàsic garantit, en l’annex “Catàleg classificat de
serveis i prestacions socials del Sistema Català de Serveis Socials (apartat 1.1.6.1), i el servei es fonamenta bàsicament amb una intervenció
preventiva, caracteritzant-se per una prestació del servei basat amb la proximitat, motiu pel qual els municipis de més població de la comarca
(Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses) han de disposar d’un Centre Obert per tal de poder prestar
aquest servei, motiu pel qual el Consorci de Benestar Social del Ripollès, com a ens públic encarregat de prestar els serveis socials a la comarca
del Ripollès regularitza i crea el servei i se’n regula el règim jurídic a través d’aquest reglament.
Article 1. Objecte
El present reglament té per objecte regular el servei de centres oberts als municipis de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant
Joan de les Abadesses.
Article 2. Definició del servei
1. Els Centres Oberts, són serveis diürns públics d’Acció Socioeducativa, que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, donant
suport, estimulant i potenciant l’estructuració i desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’hàbits bàsics i l’esbarjo, i
compensen les deficiències socioeducatives dels infants. Prioritzen l’atenció a la infància en risc social i que han de permetre la detecció, la
prevenció, la normalització i la integració d’aquests infants.
2. La funció del Centre Obert és oferir un marc i un espai als infants que requereixin un suport assistencial, formatiu o que estiguin immersos en
una potencial situació de risc, on, mitjançant la relació educativa, i a través d’experiències positives i enriquidores els ajudi a tenir una
socialització adequada i unes bones relacions amb el seu entorn.
3. Estan tipificats dins la cartera de serveis socials com a serveis bàsics garantits.
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Article 3. Objectius
1. Disposar d’un recurs que permet una atenció especialitzada en la prevenció de situacions de risc social i que es troba dins el medi habitual del
nen/a.
2. Disminuir, prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc a partir d’un procés d’acompanyament.
3. Afavorir la socialització i la integració social dels menors i de les seves famílies
4. Contribuir a la promoció, la formació i la inserció dels infants i les seves famílies en situació de pobresa i marginació, en un àmbit normalitzat.
5. Oferir a les famílies dels infants i joves un assessorament educatiu en relació a les carències dels infants i la normalització educativa.
6. Crear per als nens i nenes un espai lúdic on s’estimulin i es potenciïn habilitats emocionals a través del treball de la imaginació, la creativitat,
les relacions positives, etc.
7. Normalitzar el recurs fent-lo visible al municipi a través de la col·laboració i coordinació amb la resta de recursos i activitats del municipi
Article 4. Destinataris
1. Els destinataris del servei són infants i joves en situació de risc i les seves famílies. Les edats dels destinataris poden es determinaran cada
curs escolar i cada centre obert, d’acord amb les necessitats detectades pels serveis socials d’atenció primària. En cap cas estaran fora de
l’intèrval de 0 a 18 anys.
2. La selecció dels nens i nenes la faran els Serveis Socials d’Atenció Primària d’acord amb criteris que determinen la situació de risc en que es
troba el nen/a (veure annex).
3. El Centre Obert de Ripoll disposa de 40 places. Els Centres Oberts dels municipis de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser i Sant Joan
de les Abadesses disposen de 20 places cadascun.
4. En cas que les places no siguin cobertes per nens i nenes en situació de risc social, es permetrà l’accés a altres infants de la població o
poblacions veïnes.
Article 5. Actuacions
Les actuacions destinades als infants tenen les tipologies d’activitats següents:
Activitats orientades a l’adquisició d’hàbits bàsics.
Activitats orientades al respecte per un mateix i els altres.
Activitats lúdiques.
Activitats relacionades amb l’adquisició d’aprenentatges.
Activitats orientades a la relació social.
Les actuacions destinades a les famílies són les següents:
- Entrevistes
- Activitats pares/fills.
Les activitats tindran una durada aproximada de dues hores i es realitzaran fora de l’horari lectiu.
Article 6. Temporalitat
El servei mantindrà la seva activitat amb el mateix calendari del curs escolar. Els mesos que queden fora d’aquest calendari, cada centre obert
decidirà si realitza activitat pròpia o dona suport a altres activitats en les quals s’insereixen els usuaris habituals del centre obert. Aquesta decisió
es prendrà cada curs escolar d’acord amb les característiques dels usuaris del servei.
Article 7. Professionals
Els centres oberts disposaran de dos professionals, un/a coordinador/a monitor/a i un/a monitora ambdós a jornada parcial (la quantitat d’hores
setmanals a realitzar s’establiran anualment d’acord amb les necessitats del servei i la disponibilitat pressupostària). La ràtio de les activitats és
de 10 nens i/o nenes per cada professional.
Article 8. Recursos materials
ESPAI
L’ajuntament de cada municipi posarà a disposició del servei de centre obert un espai degudament equipat que permeti la realització de les
activitats anteriorment descrites.
MATERIAL
El material el facilitarà el Consorci de Benestar Social amb els recursos que li aportaran el Departament d’Acció Social i Ciutadania i els
ajuntaments dels municipis corresponents.
ASSEGURANÇA
El Consorci de Benestar Social disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil i d’accidents adequada a la realització de l’esmentada activitat.
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Article 9. Preu del servei
El servei serà gratuït atès que l’univers del segment de població a que va destinat són els fills i filles de famílies que es troben en una situació
social i ecòmicament molt deprimida.
ANNEX
Indicadors per avaluar el risc social
Indicadors d’alt risc social:
_ Abandonament o renúncia formal del menor per part dels pares, cuidadors o tutors
_ Maltractament prenatal:
a. Consum de fàrmacs amb capacitat teratogència.
b. Consum maternal d’alcohol, tabac o altres substàncies tòxiques
c. Infeccions maternes de transmissió vertical sense seguiment mèdic
d. Abusos físics contra la mare i/o fetus
e. Negligència paterna de les necessitats de la mare gestant
_ Maltractament físic
_ Síndrome de Münchaussen per poders
_ Maltractament psíquic
_ Negligència i/o abandonament emocional
_ Abús sexual
_ Explotació laboral
_ Corrupció (induir al tràfic de drogues, delinqüència,....)
_ Submissió a quimicofàrmacs
_ Negligència greu
Indicadors associats a l’estructura i dinàmica familiar:
_ Relat inacceptable, discordant o contradictòria de les lesions de l’infant
_ Retard en demanar ajut o assistència mèdica
_ Història de maltractaments o desatenció severa
_ Antecedents d’institucionalització
_ Pèrdues o morts significatives a la història familiar
_ Malaltia mental o trastorn psicològic diagnosticat
_ Malaltia física greu
_ Absència de relació amb el menor per mort, abandonament o absència (especificar)
_ Conducta disocial
_ Persona violenta i/o agressiva
_ Alcoholisme
_ Drogoaddiccions (especificar)
_ Aïllament social
_ Desconeixement del procés evolutiu del nen/a i les seves necessitats
_ Desconeixement del rol parental
_ Antecedents d’haver estat víctima d’abusos sexuals a l’infantesa
_ Manca de recolzament familiar
_ Tracte desigual vers als germans
_ Culpen o menyspreen l’infant
_ Sobreexigeixen física o psíquicament a l’infant, per damunt de les seves possibilitats
_ Manca d’expectatives/expectatives exagerades sobre el rendiment de l’infant
_ Rebutgen al menor:
a. Li expressen menyspreu
b. L’exclouen de les activitats familiars
c. Li transmeten una valoració negativa de si mateix
d. Li impedeixen evolucionar amb autonomia
_ Aïllen al menor:
a. El priven d’establir relacions socials
b. El deixen llargs períodes de temps sol
c. Li prohibeixen de participar en activitats escolars i extraescolars
d. En adolescents, li prohibeixen participar en activitats de grup pròpies de l’etapa adolescent
_ Terroritzen al menor:
a. L’educació en intimidació, la por, la inseguretat
b. L’amenacen amb càstigs extrems o amb un càstig difús o sinistre. Amenaça
imprevisible. El ridiculitzen en públic.
_ Ignorància/indiferència vers l’infant
_ No disponibles vers l’infant. Més centrats en si mateixos que en el nen/a
_ No reconeixen les necessitats del nen/a
_ No responen a les necessitats del nen/a
_ Els pares renuncien al rol parental. Altres relacions reemplacen el nen com objecte d’afecte
_ Dificultat per a establir vincles pares – infant
_ Actitud d’excessiva ansietat en les responsabilitats que porta la criança dels fills/filles
_ Alimentació, dieta inadequada
_ Antecedents de violència familiar
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_ Adultització del nen/a
_ Manca d’atenció i seguiment mèdic assistencial i preventiu (vacunes, etc.)
_ Impossibilitat d’accedir a la història familiar
_ Immaduresa personal
_ Promiscuïtat
_ Delinqüència
_ Trastorn postpart
_ Control d’impulsos deficient/manca d’autocontrol
_ Manca de col·laboració amb els serveis
_ Fills no desitjats
_ Inestabilitat de parella
_ Mares solteres, molt joves, soles i rebutjades per la família
_ Paternitat/maternitat adolescent
_ Pautes educatives contradictòries
_ Manca d’empatia
_ Manca de supervisió, risc d’accidents
_ Excés de disciplina i control
_ Gran diferència generacional entre pares i fills
_ Germans menors fora del nucli de convivència
_ Organització familiar caòtica (horaris, roba, higiene)
_ Toleren tots els comportaments del menor sense posar cap mena de límit
_ Semblen no preocupar-se dels problemes del/s fill/s
_ Manca d’estratègies per afrontar els problemes
Indicadors associats als infants o adolescents:
_ L’infant es mostra extremadament cautelós/a en el contacte físic amb adults
_ Conductes extremes
_ Sembla tenir por dels pares, evita estar a casa
_ Clínica depressiva
_ Vinculació indiscriminada i extremadament intensa
_ Es mostra hipervigilant
_ Hiperactivitat/ Apatia
_ Temperament difícil
_ Pertorbacions en el llenguatge (infants a partir de 3 anys)
a. Trastorn del llenguatge
b. Trastorn de parla
c. Dificultats en l’adquisició del llenguatge
d. Mutisme
_ Retards o aturades en el desenvolupament (infants a partir de 3 anys)
a. Hipotròfia per abandonament físic
_ Problemes escolars, dificultats d’aprenentatge per manca d’interès i/o motivació (VH)
_ Absentisme escolar
_ Abandonament escolar
_ Fugides de la llar
_ Consum de tòxics (especificar)
_ Escassa higiene, constantment brut, manca d’hàbits
_ Roba inadequada al clima
_ Lesions, accidents domèstics per manca de supervisió
_ Necessitats mèdiques no ateses. Lesions infectades.
_ Conductes antisocials, predelinqüencials (agressions a persones o objectes o
establiments,
baralles, robatoris amb constància o no de denúncia)
_ Conductes autolítiques
_ Alteracions o trastorns del son
_ Manifestacions de conductes o comportaments sexuals inapropiats per l’edat
_ Senyals de manca d’estimulació i afecte: nens tristos, amb necessitat de contacte físic,
dependència de l’adult, simptomatologia carencial (balenceigs)
_ Realitza alguns tics com (xuclar, mossegar,...)
_ Clínica neuròtica (possessió, compulsió, fòbies, hipocondria,...)
_ Menor embarassada sense recolzament familiar
_ Infant amb dificultats d’adaptació social
_ Infant amb dificultats de desenvolupament
_ Demanda explícita d’ajut, d’internament.
_ Antecedents de mesura de protecció.
Es tindrà en compte també el fet que l’infant rebi tractament o estigui en seguiment per part de SSAP, EAIA, EAP, CSMIJ, CDIAP… ( tots ells
serveis d’atenció a infants en situació de risc).
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Annex II. DOCUMENTACIÓ RESOLUCIÓ 4. Aprovació conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar
Social del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès en relació als tallers de Musicoteràpia.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL I EL CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS EN RELACIÓ ALS TALLERS DE MUSICOTERÀPIA.
Reunits a Ripoll, el dia
Per una banda,
Enric Pérez i Casas, president del Consell Comarcal del Ripollès assistit per la secretària del Consell Comarcal,
senyora Marta Arxé i Llagostera
Per altra banda,
Teresa Jordà i Roura, vice-presidenta del Consorci de Benestar Social del Ripollès, facultada per a signar aquest
document d’acord amb la resolució de la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès de data 29 de
juliol de 2010, assistida pel secretari de l’ens, senyor Gerard Soldevila i Freixa
MANIFESTEN
1. Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès presta serveis socials d’atenció primària, de serveis
especialitzats de tot tipus i de programes socials, així com té la finalitat de crear i gestionar centres i
equipaments públics de la comarca del Ripollès per tal d’atendre les mancances en qualsevol matèria que
li deleguin els ens consorciats.
2. Que el Consell Comarcal del Ripollès és el titular del servei denominat Escola Comarcal de Música del
Ripollès on es desenvolupen activitats relacionades amb el món de la música.
3. Que al Consorci de Benestar Social del Ripollès està interessat a dur a terme, per tal d’assolir un dels
seus objectius consistent en l’atenció a les persones que pertanyen a col·lectius de risc, activitats en
l’àmbit lúdic i terapèutic relacionat amb l’àmbit musical i adreçat a col·lectius adolescents, discapacitats,
dones, i persones grans amb situació de risc, entre d’altres col·lectius que mereixin una especial atenció.
4. Que el Consell Comarcal del Ripollès està interessat a participar en aquesta activitat i permetre la
realització de sessions a través de professionals especialitzats que disposa l’Escola Comarcal de Música
del Ripollès.
5. Que de conformitat amb els articles 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 303 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals és
procedent la celebració d’un conveni de col·laboració per tal de complir els objectius d’ambdós ens, motiu
pel qual ambdues parts, reconeixent-se mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a
l’atorgament d’aquest document,
ACORDEN
Primer. Objecte del conveni
Establir el marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci de Benestar Social del Ripollès
per a la realització de tallers de musicoteràpia a determinats col·lectius en situació d’especial protecció i de risc.
Segon. Obligacions principals del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès determinarà les persones que han de participar d’aquests tallers de
musicoteràpia d’acord amb els criteris prèviament establerts pel propi ens, el qual s’encarregarà de realitzar les
valoracions necessàries per incloure en el taller les persones que es trobin incloses en una situació d’especial
protecció i de risc. En aquest sentit, el Consorci s’obliga a comunicar al Consell Comarcal del Ripollès el llistat de les
persones que podran optar a aquests tallers.
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Així mateix, el Consorci de Benestar Social del Ripollès abonarà la quantitat de 6.000,00 euros al Consell Comarcal
del Ripollès per a la realització de les sessions de musicoteràpia.
Tercer. Obligacions principals del Consell Comarcal del Ripollès.
El Consell Comarcal del Ripollès posarà a disposició del Consorci els professionals especialitzats que pertanyen al
servei de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès a fi de realitzar els tallers de musicoteràpia esmentats en l’acord
primer. En aquest sentit, serà a càrrec del Consell Comarcal del Ripollès les despeses del material i del personal
derivades de la realització de les sessions de musicoteràpia.
Quart. Obligacions mútues.
Ambdues parts vetllaran pel correcte desenvolupament de les activitats que es realitzin facilitant mútuament la
informació als tècnics dels diferents ens, en el moment en que sigui sol·licitada així com també s’obliguen ambdues
parts a tenir coberts els riscs que es puguin derivar de la realització de les activitats objecte d’aquest conveni.
Cinquè. Causes de resolució del Conveni.
Aquest conveni quedarà resolt en els casos següents:
a) Per expiració del termini de vigència.
b) Per comú acord de les parts manifestat per escrit per part de l’òrgan competent de cada ens.
c) Per incompliment, per qualsevol de les parts, d’alguna de les clàusules del conveni
Sisè. Vigència del conveni.
Aquest conveni finalitzarà la seva vigència el dia 31 de desembre de 2010, sense possibilitat de pròrroga, a no ser
que ambdues parts decideixin subscriure un nou conveni amb les mateixes finalitats i conceptes.
Ambdues parts podran en tot moment deixar-lo sense efecte, previ acord de l’òrgan que el va aprovar. En tot cas si
fos el Consell Comarcal del Ripollès que no donés compliment a les obligacions que li corresponen, es procedirà a
la denúncia del conveni i es reclamarà el reintegrament de l’aportació realitzada per part del Consorci de Benestar
Social del Ripollès establerta en l’acord tercer d’aquest conveni.
Setè. Naturalesa jurídica del conveni
El conveni té naturalesa administrativa i seran competents per resoldre, en darrera instància, els conflictes i
incidències que es puguin suscitar, els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat exemplar i a un
sol efecte en la data i en el lloc assenyalats en l’encapçalament.
Pel Consell Comarcal del Ripollès,

Enric Pérez i Casas
President

Marta Arxé i Llagostera
Secretària

Pel Consorci de Benestar Social del Ripollès,

Teresa Jordà i Roura
Vicepresidenta

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari
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ANNEX III. DOCUMENTACIÓ ACORD 5. Aprovació inicial de l’ordenança fiscal número 2 referent al preu
públic per a la prestació de serveis d’ajudes tècniques
Ordenança fiscal número 2 referent al preu públic per a la prestació de serveis d’ajudes tècniques.
Article 1 Concepte
De conformitat amb el que es preveu en l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004 de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic
per la prestació del servei d'ajutdes tècniques, especificades en les tarifes que es contenen en l'annex corresponent,
que es regirà per aquesta ordenança.
El Servei d’Ajudes Tècniques, és un servei complementari del Servei d’Ajut a Domicili. Aquest servei té com a
objectiu facilitar als cuidadors/es i als treballadors/es familiars la tasca que realitzen als domicilis de persones molt
depenents, utilitzant material tècnic especialitzat (grues, llits articulats…).
Article 2 Obligats al pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, les persones que es beneficiïn dels
serveis prestats o els sol·licitants del servei a que es refereix l'article anterior.
Article 3 Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança, serà la que es fixa en les tarifes contingudes en l'annex per
a cada un dels diferents serveis i de conformitat amb aquest article. Es podrà exigir si així ho disposa l’òrgan
competent del Consorci el dipòsit previ de l'import total del preu públic que correspongui en el moment de la
sol·licitud de la prestació del servei o de la autorització de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic. Quan la prestació de servei o l'aprofitament especial tingui una durada superior a l'anual, el cobrament serà
objecte de padró.
El barem per a calcular l’aportació dels usuaris es tindrà en compte:
a)Càlcul dels ingressos.
D’acord amb la documentació que s’adjunta a la sol.licitud s’aplica la fórgula següent:

R=

I
M

R = Renda per càpita
I = Suma d’ingressos anuals de tots els membres de la unitat familiar
M = Nombre de membres de la unitat familiar
Si M = 1 (la persona viu completament sola), s’aplicarà M = 1,25
b) Barems
RENDA PER CÀPITA (R)
Inferior a 0.75 X IPREM
Entre 0,70 X IPREM i 0,80 X IPREM
Entre 0,80 X IPREM i 1 X IPREM
Entre 1 X IPREM i 1,2 X IPREM
Entre 1,2 X IPREM i 1,4 X IPREM
Entre 1,4 X IPREM i 1,75 X IPREM
Entre 1,75 X IPREM i 2 X IPREM
Entre 2 X IPREM i 2,5 X IPREM
Superior a 2,5 X IPREM

PERCENTATGE DEL PREU /HORA
O%
15%
20%
25%
33%
40%
60%
75%
100%

Es realitzarà una revisió annual dels ingressos i s’aplicaran els barems anteriors a les persones usuàries del servei.
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b) El preu serà en concepte de lloguer i es cobrarà mensualment.
El preu màxim és el cost màxim del lloguer de cadascuna de les ajudes tècniques.
c) L’usuari també ha d’abonar una fiança en concepte de dipòsit del material, que li serà retornada quan retorni
l’ajuda tècnica i aquesta estigui en bon estat.
Si el preu o la fiança han de ser diferents del que està estipulat, per diferents motius, caldrà un informe dels serveis
socials d’atenció primària.
Article 4 Obligació del pagament
L'obligació del pagament del preu públic en aquesta ordenança neix amb la formalització de la corresponent
sol·licitud del servei esmentat i serà independent de la real prestació del servei si la manca d'aquest és imputable al
sol·licitant.
Article 5 Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del domini públic la
persona beneficiària, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui, s'obliga al reintegrament del
cost total de dipositar prèviament el seu import. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una
quantia igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos.
Article 6 Gestió i recaptació
Les quotes corresponents seran satisfetes en la forma que determini serveis econòmics mitjançant liquidacions
emeses pel centre gestor que podran exigir-se com a dipòsit previ. Els preus públics no satisfets dintre dels terminis
reglamentaris, s'exigiran per la via de constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general
de recaptació.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.
ANNEX TARIFES
Ajudes tècniques
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Annex IV. DOCUMENTACIÓ ACORD 6. Aprovació bases específiques i convocatòria del concurs per a
l’atorgament de subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries del transport adaptat per
a sufragar, en part, les despeses que causa.
BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A
CENTRES RECEPTORS DE PERSONES USUÀRIES DEL TRANSPORT ADAPTAT PER A SUFRAGAR, EN
PART, LES DESPESES QUE CAUSA
1a. Objecte.
L’objecte d’aquests bases és l’atorgament de subvencions a favor dels centres receptors d’usuaris del transport
adaptat que realitzen el pagament dels costos que suposa aquell transport, repercutint-lo als usuaris.
2a. Beneficiaris
2.1. Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció tots els centre receptors amb seu a la comarca del Ripollès.
2.2. Té la consideració de beneficiari de subvencions la persona física o jurídica, inclosos els ens de l’administració,
que hagi d’exercir l’activitat que en va fonamentar l’atorgament o que estigui en la situació que en legitimi la
concessió.
2.3. Poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir
personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes, les activitats, els comportaments, o estiguin en la situació
que motiva la concessió de la subvenció.
2.4. Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat, s’ha de nomenar un
representant o apoderat únic de l’agrupació amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari,
corresponen a l’agrupació. En el cas que els diferents membres de l’agrupació tinguin la condició de beneficiaris s’ha
de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió els compromisos d’execució
assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció que ha d’aplicar cada un d’ells. No es
pot dissoldre l’agrupació fins que hagi transcorregut el termini de quatre anys comptats des de la data de justificació
de l’aplicació de la subvenció.
3a. Termini de l'activitat objecte de subvenció
Són objecte de la subvenció els costos de transport adaptat suportats durant l'exercici de 2010.
4a. Documentació a presentar
Els interessats hauran de presentar una instància sol·licitud adreçada al president del Consorci de Benestar Social
del Ripollès, adjuntant la documentació següent:
- El pressupost o previsió d’ingressos i despeses que el transport adaptat ha de causar al centre durant
l’exercici de 2010, fent constar el nombre d’usuaris.
- Certificació o declaració jurada del centre, acreditativa del preu del servei que es repercuteix a l'usuari i
que, en cap cas, pot superar el preu de 2 euros per viatge.
- Certificació o declaració jurada del centre sobre altres subvencions que percep pel mateix concepte de
transport adaptat.
- Declaració responsable de què el centre sol·licitant no està incurs en cap de les circumstàncies establertes
en la base cinquena que impedeixen adquirir la condició de beneficiari de subvencions.
- Declaració responsable de què el centre està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
5a. Circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari d’aquesta subvenció
5.1. No poden obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones, les agrupacions o les entitats en
les quals es doni alguna de les circumstàncies següents:
a)
Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics.
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b)
Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol
procediment, estar declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats
d’acord amb la llei concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de
qualificació del concurs.
c)
Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d)
Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la
representació legal d’altres persones jurídiques o agrupacions, estiguin incursos en algun dels supòsits
d’incompatibilitat dels càrrecs públics regulats per Llei.
e)
No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en la forma i acreditament que es determini pel reglament que
desenvolupi la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions o els que determini les bases de la
convocatòria, les bases d’execució del pressupost o bé el decret de concessió.
f)
Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.
g)
No estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes
que es determinin pel reglament que desenvolupi la Llei 38/2003, de subvencions.
h)
Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons la Llei 38/2003, de subvencions, o la Llei General Tributària.
i)
Ésser deutor del Consorci de Benestar Social i les altres circumstàncies que determinin les
bases d’execució del pressupost de la corporació comarcal, les bases reguladores o la convocatòria
mateixa de la subvenció.
5.2. No poden obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones o les entitats en les quals es doni
alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels membres de les agrupacions
previstes als apartats 2.3 i 2.4 de la segona base
b) Les associacions incurses en les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l’art. 4 de la Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
c) Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les
quals s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció perquè s’hi hagin trobat indicis racionals
d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’art. 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 d emarç,
reguladora del dret d’associació, mentre no hi recaigui resoluciójudicial ferma en virtut de la qual es pugui
practicar la inscripció al registre corresponent.
5.3 Les prohibicions que contenen els paràgrafs b), d), e), f), g) i i) de l’apartat 5.1 i l’apartat 5.2 d’aquesta base
s’aprecien de manera automàtica i subsisteixen mentre hi concorrin les circumstàncies que, en cada cas, les
determinin.
5.4. Les prohibicions que contenen els paràgrafs a) i h) de l’apartat 5.1 d’aquesta base s’aprecien de manera
automàtica. L’abast de la prohibició és el que determini la sentència o resolució ferma. Si hi manca, l’abast es fixa
d’acord amb el procediment determinat pel reglament que desenvolupi la Llei 38/2003 de subvencions, sense que
pugui excedir de cinc anys en cas que la prohibició no derivi de sentència ferma.
5.5 L’apreciació i l’abast de la prohibició que conté el paràgraf c) de l’apartat 5.1 d’aquesta base es determina
d’acord amb el que estableix l’article 50, en relació amb l’article 49.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic
5.6 La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les prohibicions per obtenir la condició
de beneficiari assenyalades als apartats 5.2 i 5.3 d’aquesta base, es pot fer mitjançant:
a) Declaració responsable de la persona, persones o representat de l’entitat que sol·liciti la subvenció de no
estar incurs en cap de les circumstàncies dels apartats 5.1 i 5.2 d’aquesta base que prohibeixen obtenir la
condició de beneficiari de les subvencions.
b) Mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d’acord amb el que estableix
la normativa reglamentària que regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i
telemàtiques o certificació administrativa, segons els casos.
6a. Obligacions del beneficiari
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Són obligacions del beneficiari:
a) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i complir l’objectiu, executar el projecte, exercir
l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant la presidència del Consorci de Benestar Social del Ripollès el compliment dels requisits i
les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió
o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan concedent i aportar tota la
informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Presidència del Consorci de Benestar Social del Ripollès l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades, tan aviat com es conegui la
concessió i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Acreditar abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió que està al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en la forma que es determini pel reglament
de desenvolupament de la Llei 38/2003 o bé per les bases d’execució del pressupost del Consorci o
aquestes pròpies bases reguladores o la convocatòria.
f) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes que exigeix la legislació sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats
comptables i els registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb
la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
h) Adoptar les mesures de publicitat i difusió del caràcter públic del finançament que continguin les bases
d’execució del pressupost del Consorci, les bases reguladores de la convocatòria o la mateixa resolució de
concessió.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos previstos en aquestes bases.
7a. Lloc i termini de presentació de la documentació
Les instàncies sol·licitud i la documentació es presentaran al Registre General d'Entrades del Consorci de Benestar
Social del Ripollès, durant el període de 20 dies d’exposició pública, comptats des de l’endemà de la data de
publicació d'aquest anunci.
8a. Criteris de valoració
8.1. Es tindran en compte les característiques següents que concorren en el centre receptor:
- Nombre d'usuaris del transport adaptat.
- Import que es repercuteix a l'usuari.
- Implantació a la comarca del centre receptor.
- Cost mig que suporta l’usuari en relació al cost total del servei.
8.2. Per la naturalesa de la subvenció objecte de convocatòria l’import a atorgar en cap cas pot ser d’una quantia tal
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts o ingressos i recursos lucratius, superi el cost de
l’activitat subvencionada.. No obstant això, la seva quantia, sola o amb concurrència amb altres subvencions, ajuts,
ingressos o recursos lucratius, no podrà superar l’import total dels costos subvencionats.
9a. Atorgament de les subvencions
9.1. Avaluades les peticions pels serveis corresponents, les subvencions s'atorgaran per acord de la Junta General
del Consorci si l’import excedeix de 3.000 €, o bé per Resolució de Presidència en cas que l’import sigui inferior.
Contra la resolució dictada podrà presentar-se recurs de reposició davant de la Junta General en el termini d'un mes
comptat des de l'endemà de la notificació d'aquella o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
en el termini de dos mesos, comptats també des de l'endemà de la notificació de la resolució.
9.2. La resolució es comunicarà als interessats i s'anunciarà al tauler d'edictes del Consorci de Benestar Social del
Ripollès.
9.3. En el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació de la concessió de subvenció els beneficiaris
presentaran al Consorci un escrit d’acceptació de la subvenció concedida i acreditaran estar al corrent de la
presentació de les declaracions tributàries i de les cotitzacions a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels
certificats corresponents.
10a. Justificació de la subvenció
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10.1. Una vegada comunicada la resolució d’atorgament de les subvencions sol·licitades, els beneficiaris hauran de
justificar-ne la seva aplicació en el termini màxim que va fins a 31 de desembre de 2010. Si no és així, les
subvencions atorgades es revocaran d’ofici sense més tràmits.
10.2. Per a la seva justificació, els beneficiaris aportaran a la Intervenció del Consorci de Benestar Social del
Ripollès les factures originals i els rebuts o extractes bancaris que acreditin els pagaments realitzats pel concepte de
transport adaptat.
11a. Pagament de la subvenció
11.1 El pagament de la subvenció atorgada es realitzarà en el termini màxim de dos mesos comptats des de
l’endemà de la presentació de la justificació d’acord amb aquestes bases.
11.2 El perceptor de qualsevol subvenció no pot ésser deutor de la hisenda del Consorci de Benestar Social del
Ripollès ni de cap dels seus organismes autònoms. Quan el beneficiari sigui deutor d'un deute vençut, liquidat i
exigible, el president del Consorci podrà acordar la compensació entre l’import subvencionat i el del deute.
12a. Informació complementària i supervisió
El beneficiari de la subvenció queda sotmès a les obligacions de la base sisena i, en especial, a comunicar
l’obtenció posterior d’altres subvencions, ajuts o ingressos per la mateixa finalitat, a disposar dels llibres i estats
comptables exigibles i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. El Consorci pot
comprovar, pels mitjans que consideri oportuns, la correcta aplicació de la subvenció concedida, tant abans com
després de la seva justificació.
13a. Revocació
A més de les causes de revocació previstes al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, són causa de
revocació:
1. La manca de justificació conforme aquestes bases.
2. L’incompliment del beneficiari que afecti qualsevol obligació derivada d’aquestes bases.
3. La renúncia a la subvenció.
14a. Crèdits destinats a la subvenció
14.1. Les subvencions s’atorgaran amb càrrec al pressupost del Consorci de Benestar Social del Ripollès en vigor
per a aquest exercici de 2010.
14.2. En el cas que, esgotat el termini de presentació de sol·licituds i atorgades les subvencions, quedés un
romanent de la quantia de crèdits destinada a aquestes subvencions, la Presidència podrà adoptar una Resolució
complementària de millora de la concessió a les entitats beneficiàries.
15a. Dret supletori
En tot el que no estigui regulat en aquestes bases s’estarà a allò que determinen les Bases d’execució del
pressupost i els articles 118 a 128 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprovà el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i normativa
reglamentària de desenvolupament.
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ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 4 – 3/2010
Data: 29 de juliol de 2010
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 18:00 hores
Hora final: 19:00 hores
ACORDS
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació modificació dels Estatuts.
3. Creació dels Centres Oberts de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i
Sant Joan de les Abadesses,.
4. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès referent al
programa de musicoteràpia.
5. Aprovació proposta inicial de l’ordenança d’ajudes tècniques.
6. Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa.
7. Donar compte de les Resolucions de Presidència de l’1 d’abril al 18 de juliol de 2010.
ANNEXES
-

ANNEX 1. Reglament del servei de Centres Oberts als municipis de Campdevànol,
Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.
ANNEX 2. Conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el
Consell Comarcal del Ripollès en relació als tallers de Musicoteràpia.
ANNEX 3. Ordenança fiscal número 2 referent al preu públic per a la prestació de
serveis d’ajudes tècniques.
ANNEX 4. Bases específiques i convocatòria del concurs per a l’atorgament de
subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries del transport adaptat
per a sufragar, en part, les despeses que causa.
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