Expedient: 101-005-2010
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 5 – 4/2010

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 5 – 4/2010
Data: 16 de novembre de 2010
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 18:00 hores
Número total de pàgines acta: 13, enumerades de la 1 a la 13.
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DISPOSICIÓ
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 29 de juliol 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.
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
En conseqüència, l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci queda
aprovada.
2. APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE SUMAR EMPRESA
D’ACCIÓ SOCIAL, SL I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER
A LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE FORMACIÓ EN TREBALL FAMILIAR.
MOTIVACIÓ
Vist que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions
objecte del conveni marc de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del
Ripollès i la mercantil SUMAR EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL, SL per a la realització d’un
curs de formació en treball familiar;
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 marc de col·laboració entre SUMAR EMPRESA
D’ACCIÓ SOCIAL, SL i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la realització
d’un curs de formació en treball familiar, següent:
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“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE SUMAR EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL, S.L. I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE
FORMACIÓ EN TREBALL FAMILIAR

R E U N I T S:
Per part de SUMAR Empresa d’Acció Social, S.L.
El Sr. Miquel Noguer i Planas, president de SUMAR Empresa d’Acció Social S.L., actuant en ús de les
atribucions pròpies del seu càrrec, segons l’acord de la junta de 30 de setembre de 2009.
Pel CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
El Sr. Enric Pérez Casas, president del Consorci de Benestar Social del Ripollès, en nom i
representació d´aquesta entitat, en ús de les atribucions pròpies del seu càrrec, autoritzat per aquest
acte per acord de la Junta General en data 4 de desembre de 2009.
M A N I F E S T E N:
Que és d'interès comú promocionar la formació en l’àmbit del treball familiar a la comarca del Ripollès.
Que SUMAR Empresa d’Acció Social, S.L. té la intenció de programar diversos cursos de formació en
treball familiar a diferents llocs de les comarques de Catalunya.
Que aquests cursos tenen com a objectiu, capacitar nous professionals pels nous reptes que es
deriven dels marcs normatius aprovats recentment en matèria de serveis socials, concretament la Llei
de Serveis Socials de Catalunya i la Llei de Dependència.
Que per programar aquests cursos és necessari i indispensable establir nexes de comunicació,
col·laboració i coordinació entre SUMAR Empresa d’Acció Social S.L. i el Consorci de Benestar Social
del Ripollès.
Que les parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar el present conveni de
conformitat amb les següents:
C L À U S U L E S:
PRIMERA. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre SUMAR
Empresa d’Acció Social S.L. i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per portar a terme un curs
de formació en matèria de treball familiar a Ripoll amb l’objectiu de capacitar nous professionals pel
reptes que es deriven de la implementació de la Llei de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció
a les Persones en Situació de Dependència.
SEGONA. Els cursos es realitzaran a partir del programa formatiu que s’adjunta en l’ANNEX I, i que
ha estat aprovat per Departament d’Acció Social i Ciutadania.
TERCERA. SUMAR Empresa d’Acció Social S.L, com a organisme subscriptor del conveni de
col·laboració amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania per a la promoció i desplegament
territorial del nou marc legislatiu en matèria de serveis socials, es coordina amb el Consorci de
Benestar Social del Ripollès per a l’organització i la gestió del curs de formació en treball familiar que
es realitzarà a Ripoll.
QUARTA. SUMAR Empresa d’Acció Social S.L., es compromet a:
Dirigir, coordinar i supervisar el desenvolupament del curs.
Preparar el temari del curs (a partir del temari aprovat per la Comissió de Treball
formada pels Departaments d’Acció Social i Ciutadania, Educació i Treball de la Generalitat
de Catalunya).
Finançar el curs de formació en treball familiar, en base al contracte d’activitats amb el
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i patrocinat per l’Obra
Social de la “La Caixa”. El cost del curs és de 20.800 euros.
Proposar i contractar els docents que impartiran les matèries del curs de formació en
treball familiar a la comarca, el qual tindrà una durada de 716 hores lectives.
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-

Confeccionar i finançar els materials de difusió del curs de formació.

-

Homologar les pràctiques de les persones participants que reuneixin les condicions
establertes, segons ANNEX II.
CINQUENA. El Consorci de Benestar Social del Ripollès es compromet a organitzar i gestionar el
desenvolupament del curs en treball familiar que es realitzarà a Ripoll en els punts següents:
Realitzar la difusió del curs a través dels mitjans de comunicació d’àmbit comarcal.
Fer la recerca dels participants al curs, tenint en compte que el nombre d’alumnes per
curs haurà de ser de 20 alumnes màxim i realitzar les inscripcions al curs lliurant-les 15 dies
abans de l’ inici a la direcció del curs.

-

Cedir la infraestructura necessària pel correcte funcionament dels cursos, segons
ANNEX III.
Donar suport a la direcció del curs en la recerca de professionals dels serveis socials
d’atenció primària o especialitzada del territori així com facilitar informació dels centres on es
puguin realitzar les pràctiques.
Vetllar pel bon desenvolupament dels cursos, facilitant a docents i participants la
informació i els recursos materials necessaris a través del professional de referència que
delegui cada Consorci.
Iniciar el curs abans del mes de desembre de 2010.
SISENA. La durada del present Conveni va des del 15 d’octubre de 2010 fins el 30 de juny de 2011.
SETENA. Són causes de resolució del Conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Les generals establertes a la legislació vigent.
VUITENA. Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, la resolució o els
efectes d’aquest Conveni, les haurà de resoldre el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.
Perquè així consti s’estén aquest document per triplicat a un sol efecte i, en prova de conformitat, el
signen les parts indicades.”

Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci d’Acció Social de Catalunya i a la
mercantil SUMAR EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL, SL 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 al president del Consorci,
senyor Enric Pérez i Casas, 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
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
En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada.
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3. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA I EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ TIC
DE CAPACITACIÓ DIRECTIVA PER A PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS
MOTIVACIÓ
Vist que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions
objecte del conveni marc de col·laboració interadministrativa entre el Consorci de
Benestar Social del Ripollès i el Consorci d’Acció Social de Catalunya per a la realització
de cursos de formació TIC de capacitació directiva per a professionals de serveis socials.
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 marc de col·laboració interadministrativa entre el
Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Consorci d’Acció Social de Catalunya per a
la realització de cursos de formació TIC de capacitació directiva per a professionals de
serveis socials., següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ DE
CURSOS DE FORMACIÓ TIC I DE CAPACITACIÓ DIRECTIVA PER A PROFESSIONALS DE SERVEIS
SOCIALS
Salt, 12 novembre de 2010
REUNITS
Per una part, el Sr. Miquel Noguer i Planas, president del CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA,
que actua en nom i representació d´aquesta entitat, per acord de la Junta General Extraordinària del mateix
Consorci en sessió de 2 de desembre de 2008.
Per l’altra, el Sr. Enric Pérez Casas, president del CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS,
amb NIF xxxxx, que actua en nom i representació d´aquesta entitat, per acord de la Junta General/Ple
Municipal en sessió de 16 de novembre de 2010, en ús de les atribucions pròpies del seu càrrec.
INTERVENEN
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Ambdues parts, en l’exercici de les seves funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se
recíprocament la capacitat legal i necessària i obligant-se en els termes d’aquest document.
EXPOSEN
Primer.- D’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el sistema públic de serveis socials és
integrat pel conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a
l'atenció social de la població, de titularitat de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres
administracions, i també els que l'Administració concerti amb les entitats d'iniciativa social o privada.
Segon.- El Consorci d´Acció Social de Catalunya és un ens públic de caràcter associatiu que neix com un ens
local creat pels governs locals i al servei dels governs locals. Que té com a missió desenvolupar serveis socials
de qualitat i proximitat en el món local per poder oferir solucions d´innovació, planificació i gestió i a més amb la
finalitat d´incrementar els recursos per a la producció de més polítiques socials i millorar la qualitat real i
percebuda de la ciutadania.
El Consorci d’Acció Social de Catalunya, per a la gestió directa del serveis que li són propis, ha constituït la
societat mercantil de capital íntegrament públic, SUMAR, empresa d’acció social SL, que té la condició de mitjà
propi i servei tècnic del mateix.
Tercer.- Que és d' interès comú augmentar la professionalització de la gestió dels serveis socials locals i
promocionar la formació dels professionals de serveis socials de la Comarca del Ripollès.
Quart.- Que el Consorci d’Acció Social de Catalunya té la intenció de programar diversos cursos de formació
de noves tecnologies de la informació i la comunicació així com de formació en capacitació directiva als/les
professionals de serveis socials de diferents poblacions de les comarques de Catalunya.
Que aquests cursos tenen com a objectiu, capacitar als/les professionals dels serveis socials pels nous reptes
que es deriven dels marcs normatius aprovats recentment en matèria de serveis socials, concretament la Llei
de Serveis Socials de Catalunya i la Llei de Dependència.
Que per programar aquests cursos és necessari i indispensable establir nexes de comunicació, col·laboració i
coordinació entre el Consorci d’Acció Social de Catalunya , qui actuarà a través de SUMAR Empresa d’Acció
Social S.L. i el Consorci de Benestar Social del Ripollès.
I, per l’exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni obligant-se en els termes que estableixen els
següents
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Consorci d’Acció Social de
Catalunya i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a formar professionals amb càrrecs intermitjos per
tal de que adquireixin les eines i les habilitats necessàries pel desenvolupament de les seves responsabilitats
directives. Concretament per portar a terme cursos de formació en noves tecnologies de la informació i la
comunicació així com cursos de formació en capacitació directiva als/les professionals de serveis socials del
Consorci de Benestar Social del Ripollès amb l’objectiu de capacitar als professionals pel reptes que es deriven
de la implementació de la Llei de Promoció de la Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència.
El Consorci d’Acció Social de Catalunya, com a organisme subscriptor del conveni de col·laboració amb el
Departament d’Acció Social i Ciutadania per a la promoció i desplegament territorial del nou marc legislatiu en
matèria de serveis socials, es coordina amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a l’organització i la
gestió dels cursos de formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació i de formació en
capacitació directiva als/les professionals de serveis socials que es realitzaran al Consorci de Benestar Social
del Ripollès.
Segon.- Obligacions del Consorci d’Acció Social de Catalunya
El Consorci d´Acció Social de Catalunya es compromet a:
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Finançar cursos de formació en tecnologies de la informació i la comunicació, en base al
contracte d’activitats 2008-2010 amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya i patrocinat per l’Obra Social de la “La Caixa”.
Finançar cursos de formació en capacitació directiva, en base al contracte d’activitats 2008-2010
amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i patrocinat per l’Obra
Social de “La Caixa”.
L´import total finançat pel Consorci d’Acció Social de Catalunya en favor del Consorci de
Benestar Social del Ripollès és de 10.519 Euros.
Cercar i contractar el personal formador dels cursos.
Pagar directament, prèvia presentació de factura per part del mateix i mitjançant transferència
bancària a l´empresa/es o personal proveïdor/s dels cursos de formació que realitzi el Consorci de
Benestar Social del Ripollès, sempre que l´import total de les factures no superi l´import detallat
anteriorment.
Tercer.- Obligacions del Consorci de Benestar Social del Ripollès
El Consorci de Benestar Social del Ripollès es compromet a organitzar i gestionar el desenvolupament dels
cursos de formació en noves tecnologies de la informació i la comunicació i de formació en capacitació
directiva als/les professionals de serveis socials que es realitzaran en els punts següents:
Realitzar un curs de formació en tecnologies de la informació i la comunicació i un curs de
capacitació directiva al personal de serveis socials del seu àmbit d´actuació.
Vetllar pel bon desenvolupament dels cursos, facilitant a docents i participants la informació i els
recursos materials necessaris a través del professional de referència que delegui cada
Consorci/Ajuntament.
Realitzar els cursos entre els mesos de novembre 2010 i maig 2011.
Dirigir, coordinar i supervisar el desenvolupament dels cursos, posant especial èmfasi en el
control d’assistència, puntualitat i incidències que hi puguin haver al llarg de les sessions amb els i les
alumnes.
Entregar una memòria justificativa al finalitzar els cursos que inclogui indicadors qualitatius i
quantitatius de la formació, així com la justificació econòmica.
Quart.- La durada del present Conveni va des de l´1 de novembre de 2010 fins el 30 de juny de 2011.
Cinquè. - El Consorci d’Acció Social de Catalunya es reserva el dret d’assistir a algunes sessions dels cursos,
sol.licitar la documentació entregada en els mateixos així com de realitzar controls de qualitat entre els
alumnes i/o professors.
Sisè.- Són causes de resolució del Conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Les generals establertes a la legislació vigent.
Setè.- Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, la resolució o els efectes d’aquest
Conveni, les haurà de resoldre el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.
Perquè així consti s’estén aquest document per duplicat a un sol efecte i, en prova de conformitat, el signen les
parts indicades.

Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci d’Acció Social de Catalunya 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 al president del Consorci,
senyor Enric Pérez i Casas, 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.
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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
En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada.
4. APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST.
MOTIVACIÓ
Vist l’expedient núm. 02/2010 de modificacions de crèdits pel sistema d’habilitació i
suplement de crèdits que s’ajusta a la normativa vigent.
Vista la Memòria de La Presidència i l’informe emès per la Intervenció, es proposa a la
Junta General d’aquest Consorci l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 02/2010 segons es detalla a continuació:
PARTIDES DE DESPESES QUE ES MODIFIQUEN
HABILITACIONS DE CRÈDIT
PARTIDA
Concepte
2010.10320.231.22699
Despeses diverses (Casals Infantils)
2010.10600.231.22600
Despeses diverses (Relacions ciutadanes)
2010.10600.231.48010
Aportacions a entitats sense ànim lucratiu
TOTAL HABILITACIONS DE CRÈDITS

Consig.Anterior
0,00
0,00
0,00

Modificació
1.500,00
5.577,15
700,00

Consig.Actual

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA
2010.10210.211.16000
2010.10210.233.13000
2010.10210.233.13002
2010.10210.233.13100
2010.10210.233.13102
2010.10210.233.22799
2010.10230.233.22799
2010.10310.231.22799
2010.10310.231.46500
2010.10320.211.16000
2010.10320.231.13100

Concepte
Seguretat Social personal (Ajut a Domicili)
Bàsiques personal laboral fix (Ajut a Domicili)
Altres remuneracions personal laboral fix (Ajut a
Domicili)
Bàsiques personal laboral temporal (Ajut a
Domicili)
Altres remuneracions personal laboral temporal
(Ajut a Domicili)
Conveni ortopèdia (Ajut a Domicili)
Treballs empreses transport (Servei Tranport
Adaptat)
Assessorament
jurídic
(Informació
i
assessorament dones)
Transferència musicoteràpia (Informació i
assessorament dones)
Seguretat Social (Casals Infantils)
Bàsiques personal laboral temporal (Casals

Consig.Anterior
134.840,50
58.745,38

Modificació
3.706,50
1.615,50

43.813,93

1.204,50

185.626,61

5.103,00

122.625,18
20.000,00

3.370,50
5.000,00

7.000,00

2.460,00

3.000,00

1.109,00

4.000,00
3.874,73

2.000,00
1.716,29

Consig.Actual
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Infantils)
Altres remuneracions personal laboral temporal
(Casals Infantils)
2010.10320.231.22000
Material ordinari no inventariable (Casals
Infantils)
2010.10500.231.22799
Servei de traducció i interpretació (Convivència i
cohesió social)
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS

7.046,03

3.178,73

4.428,98

1.998,36

2.400,00

542,28

2.406,98

-2.406,98

Consig.Anterior
122.000,00
231.383,00
255.728,60
0,00

Modificació
-30.000,00
110.056,50
-60.056,50
2.460,00

20.000,00
24.905,00
0,00

3.109,00
7.495,00
1.440,66

80.965,91
0,00

-24.293,18
18.869,33

0,00
30.000,00
9.587,52
774.570,03

3.016,87
15.864,67
-9.587,52

2010.10320.231.13102

ORIGEN DEL FONS
A) NOUS INGRESSOS
PARTIDA
2010.10200.34100
2010.10210.45002
2010.10210.46200
2010.10230.34100
2010.10310.45100

Concepte
Preus públics Ajuts a domicili
Contracte programa DACS (Ajut a domicili)
Aportació Ajuntaments (Ajut a domicili)
Preu públic Transport adaptat
Contracte
programa
ICD
(Informació
i
assessorament dones)
2010.10320.45002
Contracte programa DACS (Casals infantils)
2010.10320.46200
Aportació Ajuntaments (Casals infantils)
2010.10500.45002
Contracte programa DACS (Convivència i cohesió
social)
2010.10500.46100
Diputació Girona, subv. risc famílies immigrants
2010.10500.46200
Aportació Ajuntaments (Convivència i cohesió
social)
2010.10600.45004
Contracte programa (Relacions Ciutadanes)
2010.10600.46200
Aportació Ajuntaments (Relacions Ciutadanes)
TOTAL NOUS INGRESSOS

Consig.Actual

812.944,86

Segon: Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria i exposar al públic
l’esmentat acord pel període de 15 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona als efectes oportuns.
Tercer. Disposar que en el supòsit de no presentar-se reclamacions durant el termini
d’exposició pública els presents acords restaran aprovats definitivament.
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
En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada.
5. APROVACIÓ INICIAL DE PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
I PLANTILLA DEL CONSORCI PER A L’EXERCICI 2011
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MOTIVACIÓ
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès
per a l’exercici de 2011, elevat a aquesta Junta General en la forma prevista a l’article
168.4, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 18.1 del Reial Decret 500/90 de
Pressupostos de les Entitats Locals.
Així mateix, i vista la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal
del Consorci.
Es proposa a la Junta General, l’adopció del següents acords:
Primer. Aprovar el Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès
per a l’exercici de 2011, junt amb les seves bases d’execució en la forma detallada a
continuació:

CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INGRESSOS
CONCEPTE
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

IMPORT
0,00
0,00
118.780,00
1.448.791,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

CONCEPTE
REMUNERACIONS DE PERSONAL
COMPRA DE BENS CORRENTS
INTERESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

IMPORT
1.249.072,05
205.237,73
0,00
113.261,32
0,00
0,00
0,00
0,00

Resultant, per tant, anivellat en els seus totals de ingressos i de despeses.
Segon. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal del
Consorci i que regirà durant l’exercici del 2011, segons el següent detall:
PERSONAL PLANTILLA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
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DENOMINACIÓ
PERSONAL EVENTUAL
De confiança o assessorament
Director

GRUP PLACES

L1

1

L1
L1
L1
L2
L2
L2
L3
L4
L4/L5
L5
L4
L3

3
1
8
1
4
1
1
1
27
1
2
1

VACANTS

PERSONAL LABORAL
Psicòleg/oga
Pedagògeg/oga
Treballador/a social
Tècnica d’immigració
Educador/a especialitzada
Fisioterapeuta
Administratiu/va
Auxiliar administratiu/va
Treballador/a familiar
Conductor/a
Monitor/a
Agent d’acollida

2
5
1
3
1
1
21
1
2
1

Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret fora menester al Sr. President, per a
sol·licitar, tramitar, subscriure i realitzar quantes gestions calguin per tal d’obtenir
possibles operacions de crèdit que puguin sorgir al llarg de l’exercici, així com els tipus
d’interès, comissions i terminis vigents que tinguin les diferents entitats financeres en el
mercat en el moment de subscriure’ls.
Quart. Exposar al públic el Pressupost General, durant QUINZE dies hàbils, dins dels
quals qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant la
Junta General, les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels
mitjans acostumats en aquesta localitat.
Cinquè. Exposar al públic la Plantilla Orgànica, durant VINT dies hàbils, dins dels quals
qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant de la
Junta General, les reclamacions que estimi convenients, previ anunci en el Butlletí Oficial
de la Província i pels mitjans acostumats en aquesta localitat.
Sisè. Fer avinent que durant aquests terminis els interessats podran presentar, si ho
creuen oportú, les reclamacions i/o suggeriments davant de la Junta General, el qual
disposarà d’un mes per tal de resoldre-les.
Setè. Disposar que en el cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà
definitivament aprovat, publicant-se el seu resum per capítols.
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
En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada
6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA DICTADES DES DEL
19 DE JULIOL A L’11 DE NOVEMBRE DE 2010.
Es dona compte de les resolucions adoptades el llistat de les quals és el següent:
18/2010
19/2010
20/2010
21/2010
22/2010

Convocatòria Junta General
Relació de factures 4
Adjudicació contracte administratiu de
serveis SAJA
Aprovació ajuts econòmics destinats a
activitats d’estiu
Inici d’expedient disciplinari

23/07/2010
23/07/2010
01/08/2010

Junta General
Intervenció
Contractació

01/09/2010

Subvencions

18/10/2010

Personal

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 16 de novembre 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.
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ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 5 – 4/2010
Data: 16 de novembre de 2010
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 18:00 hores
ACORDS
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació conveni marc de col·laboració entre SUMAR EMPRESA D’ACCIÓ
SOCIAL, SL i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la realització d’un
curs de formació en treball familiar.
3. Aprovació conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consorci d’Acció
Social de Catalunya i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la
realització de cursos de formació TIC de capacitació directiva per a professionals
de serveis socials.
4. Aprovació inicial de modificació de pressupost corresponent a l’exercici 2010.
5. Aprovació inicial del pressupost, bases d’execució i plantilla corresponent a
l’exercici 2011.
6. Donar compte de les Resolucions de Presidència del 19 de juliol a l’11 de
novembre de 2010.
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