Expedient: 101-003-2011
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 9 –4/2011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 9 – 4/2011
Junta General Extraordinària
Data: 11 d’octubre de 2011
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 19:00 hores
Hora final: 20:15 hores
Número total de pàgines acta: 9, enumerades de la 1 a la 9.
Assistents
Miquel Rovira i Comas
Imma Constants i Ruiz
Josep Maria Creixans i Pons
Elisabeth Ortega i Larriba
Gerard Soldevila i Freixa
President
Miquel Rovira i Comas
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari
Gerard Soldevila i Freixa
Excusa la seva assistència el senyor Jordi Munell i Garcia.
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. CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS
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MOTIVACIÓ
1. El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en sessió de data 14 de juliol de 2009, i el
Ple de l’Ajuntament de Ripoll, en sessió de data 28 de juliol de 2009, van aprovar la
constitució del Consorci de Benestar Social del Ripollès i els seus estatuts. Sotmès a
informació pública l’expedient de constitució del Consorci de Benestar Social del Ripollès
i d’aprovació dels seus estatuts per part de les dues administracions, mitjançant edictes
inserits en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5439 de 10 d’agost de
2009, als Butlletins Oficials de la Província de Girona número 154 de 12 d’agost de 2009 i
número 156 de data 14 d’agost de 2009 i al tauler d’anuncis de les dues administracions,
d’acord amb allò previst en l’article 322, en relació amb l’article 313.3 ambdós del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, finalitzat el termini d’exposició pública i al no haver presentat al·legacions,
reclamacions, suggeriments i/o objeccions en l’expedient administratiu, s’elevà a
definitiva la seva aprovació resultant publicada, juntament amb els estatuts del Consorci
de Benestar Social del Ripollès en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
5473 de data 29 de setembre de 2009 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 191 de data 5 d’octubre de 2009, estatuts modificats segons és de veure en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 7 de data 12 de gener de 2011
2. D’acord amb els articles 8 i 9 dels estatuts del Consorci de Benestar Social del Ripollès
la Junta General del Consorci és l’òrgan superior del Consorci que assumirà de forma
permanent el seu govern i gestió, la qual està integrada pel president del Consell
Comarcal del Ripollès qui exercirà la presidència del Consorci, l’alcalde de l’Ajuntament
de la Comtal Vila de Ripoll, qui exercirà la vicepresidència del Consorci, el conseller
comarcal responsable de serveis socials del Consell Comarcal del Ripollès, i la regidoria
de serveis socials de l’Ajuntament de la Comtal Vila de Ripoll, que exerciran ambdós com
a vocals del Consorci.
3. Arrel de les eleccions municipals realitzades el passat mes de maig de 2011 és
necessari procedir a la renovació dels càrrecs una vegada s’han constituït els ens
consorciats.
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Les parts intervinents renoven en aquest acte els òrgans de govern del Consorci
de Benestar Social del Ripollès, que es regiran pels estatuts esmentats en l’antecedent 1
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5473 de data 29 de
setembre de 2009 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 191 de data 5
d’octubre de 2009, estatuts modificats segons és de veure en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 7 de data 12 de gener de 2011, i en prova de conformitat
signen els mateixos, document que formarà part d’aquesta acta com a annex 1.
Segon. Els òrgan de govern del Consorci estaran integrats inicialment per les persones
següents:
A) JUNTA GENERAL
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DNI
Miquel Rovira i Comas

77294522D

Jordi Munell i Garcia

43625796V

Imma Constans i Ruiz
Josep Maria Creixans i
Pons

90001046E

Gerard Soldevila i Freixa

43625973X

Antoni Garcia i Leiva

38402731E

Representació
President del Consell Comarcal del
Ripollès
Alcalde president de l’Ajuntament de la
Comtal Vila de Ripoll
Consellera responsable de serveis
socials del Consell Comarcal del
Ripollès
Regidor de l’àrea central i d’hisenda
de l’’Ajuntament de la Comtal Vila de
Ripoll
Secretari de l’Ajuntament de la Comtal
Vila de Ripoll
Interventor accidental de l’Ajuntament
de la Comtal Vila de Ripoll

Càrrec en el Consorci
Presidència
Vicepresidència
Vocal
Vocal
Secretari
Interventor

B) EL PRESIDENT
DNI
Miquel Rovira i Comas

77294522D

Representació
President del Consell Comarcal del
Ripollès

Càrrec en el Consorci
Presidència

C) EL VICEPRESIDENT
DNI
Jordi Munell i Garcia

43625796V

Representació
Alcalde president de l’Ajuntament de la
Comtal Vila de Ripoll

Càrrec en el Consorci
Vicepresidència

D) EL DIRECTOR
D’acord amb l’article 16 dels Estatuts del Consorci de Benestar Social s’haurà de
contractar un director, com a personal eventual, competència atribuïda d’acord amb
l’article 11 de dits estatuts a la Junta General, motiu pel qual es procedeix a realitzar la
ratificació de la direcció del Consorci a la senyora Elisabet Ortega i Larriba amb DNI
33917701S, que compleix tots i cada un dels requisits per accedir a aquest lloc de treball.
Tercer. D’acord amb l’article 19 dels Estatuts del Consorci la secretaria del Consorci li
correspon al secretari de l’Ajuntament de Ripoll, que en aquests moments és el senyor
Gerard Soldevila i Freixa amb DNI 43625973X, i la Intervenció del Consorci li correspon a
l’Interventor de l’Ajuntament de Ripoll, que en aquests moments és el senyor Antoni
Garcia i Leiva amb DNI 38402731E.
Quart. Facultar expressament al president, senyor Miquel Rovira i Comas, a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme els acords anteriorment
esmentats..
Cinquè. Disposar que el president del Consorci traslladi a la Direcció General de
l’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya i a l’administració de l’Estat una còpia fefaent de l’acta
d’aquesta sessió de renovació de la Junta General del Consorci.
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Sisè. Notificar els acords anteriors als interessats per al seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
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: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.

2. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DEL VEHICLE (RENAULT TRÀFIC) REALITZADA
PEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
MOTIVACIÓ
El Ple de Consell Comarcal del Ripollès, en la seva sessió de data 15 de març de 2011,
va acordar alterar la qualificació jurídica del vehicle matrícula 4761FYF, marca Renault,
model Trafic, convenientment adaptat amb una plataforma elevadora de doble braç, que
s’utilitza per realitzar el servei de transport adaptat per persones que utilitzen la forma
regular de serveis socials i serveis sociosanitaris, a disposició de les necessitats de la
comarca;
Vist que el plenari del Consell Comarcal del Ripollès de data 17 de maig de 2011 va
aprovar inicialment la cessió del vehicle matrícula 4761FYF, marca Renault, model Trafic,
a favor del Consorci de Benestar Social del Ripollès, per tal que es destini durant els
propers deu anys, al servei de transport adaptat per persones que utilitzen de forma
regular serveis socials i serveis sociosanitaris, a disposició de les necessitats de la
comarca.
Vist que en data 3 de juny de 2011, el Consell Comarcal del Ripollès va publicar edicte
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 107 referent a la cessió esmentada
i que segons certificat emès per la secretària del Consell no consta la presentació
d’al·legacions i/o reclamacions quedant definitivament la cessió esmentada.
Vist que els ens locals poden adquirir béns i drets per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de
dret públic o de dret privat, d’acord amb el què estableixen les lleis, i atès que l’article 50
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, preveu que si els béns cedits no se destinen a l’ús
previst en el termini reverteixen automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local
cedent.
La competència per a adoptar aquesta resolució li correspon a la Junta General en virtut
d’allò establert en l’article 11 dels estatuts vigents del Consorci;
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DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Acceptar la cessió efectuada pel Consell Comarcal del Ripollès del vehicle
matrícula 4761FYF, marca Renault, model Trafic, a favor del Consorci de Benestar Social
del Ripollès per a destinar-ho, durant els propers deu anys, al servei de transport adaptat
per persones que utilitzen de forma regular els serveis socials i serveis sociosanitaris, a
disposició de les necessitats de la comarca.
Segon. Donar d’alta aquest dret cedit en l’inventari general del Consorci.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució en el Departament de Governació i Relacions
Institucionals per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Quart. Facultar al president del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas a signar tots i
cada un dels documents necessaris per a dur a terme 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: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.
3. RATIFICACIÓ DELS CÀRRECS DE DIRECCIÓ I DE TRESORERIA
MOTIVACIÓ
Vist que els Estatuts del Consorci de Benestar Social del Ripollès, publicats en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 29 de setembre de 2009 i en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona de data 5 d’octubre de 2009 modificats segons
publicació efectuada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 12 de gener
de 2011, estableixen que correspon a la Junta General del Consorci el nomenament de
director;
Vist que per acord de Junta General de data 28 de gener de 2010 es va encomanar la
gestió de la tresoreria del Consorci al tresorer de l’Ajuntament de Ripoll.
D’acord amb l’article 16 dels Estatuts del Consorci de Benestar Social s’haurà de
contractar un director, com a personal eventual, competència atribuïda d’acord amb
l’article 11 de dits estatuts a la Junta General, motiu pel qual es procedeix a realitzar la
ratificació de la direcció del Consorci a la senyora Elisabet Ortega i Larriba amb DNI
33917701S, que compleix tots i cada un dels requisits per accedir a aquest lloc de treball.
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Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès no disposa de personal suficientment
qualificat per a desenvolupar les tasques de tresoreria del mateix, es considera
convenient encomanar aquesta funció a la tresoreria de l’Ajuntament de Ripoll.
Per tot això, s’emet la següent,
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Ratificar el càrrec de directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès a la
senyora Elisabet Ortega i Larriba amb DNI 33917701S.
Segon. Ratificar l’encàrrec de gestió de les funcions de tresorer del Consorci de Benestar
Social del Ripollès a la persona que ocupa el càrrec de tresorer de l’Ajuntament de Ripoll,
habilitant-lo amb els poders suficients per a dur a terme les tasques reservades a la
tresoreria d’una entitat local.
Tercer. Comunicar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
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: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
4. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
La senyor Elisabet Ortega i Larriba, directora del Consorci explica el funcionament del
Consorci, destacant, entre d’altres l’estructura del personal que suposa la major part de la
despesa del Consorci, així com també explica els diferents serveis que es presten des
del Consorci i que es troben recollits en la carta de serveis, que s’adjunta a aquesta acta
com a annex.
Els membres de la Junta en queden assabentats.
5. VARIS
Servei de teleassistència. La senyor Ortega explica que és un servei centralitzat amb
l’IMSERSO i Diputació de Girona, centralització que va suposar l’eliminació del sistema
comarcal que hi havia. A petició dels membres de la Junta, la direcció respon que
actualment el servei de teleassistència compta amb uns 300 usuaris. Finalment, la senyor
Ortega manifesta de la necessitat d’aprovar un nou preu del servei a repercutir amb
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l’usuari per import de 6,32 euros, increment que ve motivat pels propis acords de
l’IMSERSO i la Diputació de Girona.
La senyora Elisabert Ortega i Larriba, directora del Consorci informa sobre el protocol
que s’està redactant en relació a l’emissió dels informes d’arrelament social, que s’hauran
de realitzar com a conseqüència de l’assumpció per part de la Generalitat de Catalunya
de les competències en matèria d’estrangeria. Aquests informes s’emetran per tal de ser
tramesos a la Generalitat i el seu contingut haurà de contemplar diferents factors
d’arrelament, factors com la residència a la comarca o al municipi, l’ús de la llengua,
l’associacionisme i la integració dels immigrants al municipi.
La directora explica la situació crítica de la tresoreria del Consorci, atès que la Generalitat
no ha satisfet la major part de les aportacions que estaven compromeses per enguany,
de manera que està ocasionant un greu problema de tresoreria, motiu pel qual demana
que hi hagi una acció política per tal d’agilitzar i millorar la situació de la tresoreria del
Consorci. En aquest sentit, el senyor Josep Maria Creixans i Pons explica que cal
pressionar a altes instàncies per tal que satisfacin l’import degut, extrem que el president
en pren nota i intentarà parlar amb els màxims responsables per tal que puguin fer
l’aportació deguda de forma immediata, o almenys una part de la mateixa per tal de
poder fer front a les despeses ordinàries del Consorci.
El senyor Josep Maria Creixans i Pons comenta que s’haurà de sol·licitar un aplaçament
de L’IRPF. Afegeix que fins a 18.000,00 no requereix la presentació d’aval davant de
l’Agència Tributària.
5.1 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS QUE HAN D’ABONAR ELS USUARIS EN RELACIÓ
ALS SERVEIS DESENVOLUPATS PEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
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;
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DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora dels
preus públics que han d’abonar els usuaris en relació als serveis desenvolupats pel Consorci
de Benestar Social del Ripollès, que s’adjunta com a annex a aquesta resolució, i que consisteix en modificar el preu establert en el servei de teleassistència que hi ha previst de 6,26 eu ros modifinant-lo a 6,32 euros.
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 modificada quedarà definitivament aprovada 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, així com també
supeditar la seva eficàcia a l’obtenció de l’informe favorable per part del Consell d’Alcaldes,
tal i com prescriu l’article 18 dels estatuts reguladors.

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: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
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 11 d’octubre de 2011. I perquè així consti, estenc aquesta acta, per ordre
i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas.
Vist i plau,

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari

Miquel Rovira i Comas
President
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ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 7 – 2/2011
Data: 7 d’abril de 2011
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 17:40 hores
ACORDS
1. CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS
2. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DEL VEHICLE (RENAULT TRÀFIC) REALITZADA PEL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
3. RATIFICACIÓ DELS CÀRRECS DE DIRECCIÓ I DE TRESORERIA
4. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
5. VARIS
5.1 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS QUE HAN D’ABONAR ELS USUARIS EN
RELACIÓ ALS SERVEIS DESENVOLUPATS PEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS
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