Expedient: 101-002-2012
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 11 – 2/2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 12 – 2/2012
Junta General Ordinària
Data: 23 de maig de 2012
Lloc: Sala de Govern de l'Ajuntament de Ripoll
Hora inici: 19:00 hores
Hora final: 20:00 hores
Número total de pàgines acta: 9, enumerades de la 1 a la 9.
Assistents
Miquel Rovira i Comas, President
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Josep Maria Creixans i Pons, Vocal
Imma Constants i Ruiz, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Carme Arimany i Raulet, secretària accidental
President
Miquel Rovira i Comas
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretària accidental
Carme Arimany i Raulet
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 la Junta,
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:
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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 23 de març de 2012.
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 a la
Junta del Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.
2. UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA PER AL CURS VINENT
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Disposar que si es garanteix l'aportació del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i si es possible finançar la resta de l'import del servei a través
d'alguna subvenció, el recurs/servei es mantindrà durant el curs vinent, i si aquesta
possibilitat no hi és, es finalitzarà la seva prestació.
Segon. Comunicar aquesta decisió a l'Inspector de zona en la reunió que hi ha prevista
pel proper dia 4 de juny d'enguany.
DELIBERACIONS
La directora explica que la Unitat d'Escolarització Compartida és un servei d'atenció
socioeducativa a alumnes de necessitats educatives especials derivades de la
inadaptació escolar amb conductes greus i/o absentisme injustificat.
Aquest curs 2011-2012 aquest servei està atenent de forma continuada 6 alumnes
procedents de diferents centres de secundària de la comarca.
Tècnicament és un recurs que funciona bé, tot i que caldria millorar la implicació dels
centres de secundària i l'espai en el qual es realitza.
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Econòmicament, és un recurs que es financia en un 42% aproximadament per part del
departament d'Ensenyament i la resta, un 58%, per part dels ajuntaments de la comarca.
Es valora com un recurs amb un cost molt elevat per alumne.
El vicepresident explica que hi ha la possibilitat que desaparegui l'aportació del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació
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 queda aprovada.
2BIS. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A PROJECTES D'ACCIÓ SOCIAL
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Únic. Sol·licitar una subvenció a “Projectes d’acció social” de l’Obra social de La Caixa.
Tenint en compte que aquesta subvenció finança el 75% del projecte, s’acorda que el
Consorci assumeixi el 25% del cost del projecte.
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 queda aprovada.

3. ASSESSORAMENT JURÍDIC I ADMINISTRATIU EN MATÈRIA D'HABITATGE.
APROVACIÓ CONVENI
MOTIVACIÓ
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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
l'Agència Catalana de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya en relació a la
informació, orientació i assessorament de processos de desnonament per impagament
d'hipoteques;
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
Ripollès i Consorci de Benestar Social del Ripollès i l'Agència Catalana de l'Habitatge de
la Generalitat de Catalunya en relació a la informació, orientació i assessorament de
processos de deutes d'hipotecaris.
Segon. Notificar aquesta resolució a l'Agència Catalana de l'Habitatge de la Generalitat
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 vicepresident del
Consorci senyor Joan Munell i Garcia, 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.
DELIBERACIONS
La directora explica que Consorci de Benestar Social del Ripollès, davant l'agreujant
situació d'alguns ciutadans del Ripollès en relació a les dificultats de pagament de les
hipoteques i els conseqüents processos de desnonament, té la possibilitat de signar un
conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge.
Aquest conveni, permetrà informar, orientar i assessorar en relació a les esmentades
situacions .
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També permetrà un contacte directe amb el servei OFIDEUTE, de l'Agència Catalana de
l'Habitatge, per tal de valorar i realitzar mediació amb les entitats bancàries, en aquelles
situacions que sigui possible.
El Consorci realitzarà aquesta tasca aportant un/a professional a jornada parcial. Es
realitzarà com a experiència pilot durant dos mesos aproximadament, per tal de valorar el
perfil professional, el temps de dedicació i el cost que pot tenir aquesta nova prestació.
Es considera que més endavant es valorarà l'experiència i es decidirà la seva continuïtat.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
4. APROVACIÓ CONTRACTE PROGRAMA AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'EXERCICI 2012
MOTIVACIÓ
Vist que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions
objecte del contracte programa amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya per a l'exercici 2012;
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:
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Primer. Aprovar el contracte programa amb el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2012.
Segon. Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar Social de la Generalitat
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 vicepresident del
Consorci senyor Jordi Munell i Garcia, 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 contracte objecte d’aquesta resolució.
DELIBERACIONS
La directora explica que la proposta tramesa per l'esmentat departament en relació als
ingressos provinents de la Generalitat per a la gestió prestació dels serveis socials, per a
l'any 2012, representa una reducció dels ingressos en 30.000€, que corresponen
bàsicament als programes d'immigració i als serveis socials bàsics.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del 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 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I LA FUNDACIÓ PRIVADA MAP PER A LA
COL·LABORACIÓ ENTRE ELS PROJECTE DE RESTARUACIÓ I BOTIGA DE
SEGONA MÀ I EL TALLER DE BICICLETES DE LA UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA.
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 la
Fundació MAP per a la col·laboració entre els projectes de restauració i botiga de segona
mà i el taller de bicicletes de la Unitat d'Escolarització Compartida;
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
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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 el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del
Ripollès i la Fundació MAP per a la col·laboració entre els projectes de restauració i
botiga de segona mà i el taller de bicicletes de la Unitat d'Escolarització Compartida.
Segon. Notificar aquesta resolució al Departament de Benestar Social de la Generalitat
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 Miquel Rovira i Comas, 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
contracte objecte d’aquesta resolució.
DELIBERACIONS
La directora explica que es tracta d'un conveni per tal de donar sortida a les bicicletes
que es reparen al taller de la Unitat d'Escolarització Compartida, de manera que es
cedeixen a la botiga de segona mà de la Fundació i MAP i a canvi proveeixen la UEC de
material per al taller.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del 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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6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA
Aquest assumpte es deixa damunt la taula en motiu de l'absència del secretari.

7. VARIS
7.a. Pla d'Actuació Local de Serveis Socials 2011-2014
La directora explica que la Generalitat de Catalunya i en concret el Departament de
Benestar Social i Família, estableix una relació de col·laboració amb el Consorci de
Benestar Social del Ripollès per a la gestió dels serveis socials, a través del Contracte
Programa.
En aquest contracte s'estableix com a requisit i objectiu, l'elaboració del Pla d'Actuació
Local de Serveis Socials 2011- 2014.
En aquest Pla, el Consorci de Benestar Social del Ripollès estableix el compromís de
realització de les actuacions següents:
−
Millora del format i la comunicació de la cartera de Serveis Socials
−
Iniciar el procés de constitució del Consell de participació de Serveis Socials.
−
La difusió dels serveis a la dependència.
−
Establiment d'un sistema de queixes i reclamacions proper al ciutadà.
−
El manteniment de les contractacions dels professionals d'acord amb les
ratios que estableix la Llei de Serveis Socials.
−
L'augment i organització de protocols de coordinació amb altres serveis.
−
Realització d'un pla d'acollida, pla de formació, pla d'autoprotecció dels
professionals, i pla de comunicació.
−
Millora dels sistemes d'informació.
−
Implantació del model de gestió per objectius, processos i resultats.
Tenint en compte que cal el dictament previ del Consell d'Alcade, s'aprova el PALMSS
supeditat a aquest dictament.
7.b. Proposta que el Pla de Desenvolupament comunitari es gestioni directament
per part de l'Ajuntament de Ripoll.
El Vicepresident comenta que tenint en compte que aquest pla és municipal i que el fet
que sigui gestionat pel Consorci de Benestar Social posa en dubte l'ambit territorial i això
provoca algunes dificultats, proposa que sigui gestionat directament per l'Ajuntament de
Ripoll, extrem que és compartit pels demés membres de la Junta General.
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7.c. Proposta d'aprofitament del menjar de l'Aula d'Hosteleria per part de persones
usuàries de serveis socials.
El vicepresident explica que Ripollès Desenvolupament i en concret l'Aula d'Hosteleria
d'acord amb la seva activitat habitual disposen de menjar que no s'aprofita. Proposa
enviar usuaris de serveis socials amb situacions econòmiques precàries, a menjar a
l'Aula.
S'aprova i la directora comenta que es posarà en contacte amb l'Aula d'hosteleria per la
gestió d'aquesta prestació.
7.d. Proposta d’aprovació de distàncies quilomètriques per tal d’abonar els
desplaçaments els treballadors/es del Consorci.
La directora explica que per una qüestió d’equitat proposa aprovar un llistat de distàncies
entre municipis, d’acord amb els desplaçaments més habituals que realitzen els
treballadors/es del Consorci.
7.e. Resolució de la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès
referent a la resolució de les subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat corresponent a l’exercici 2011
Procediment
Subvencions - Transport adaptat exercici 2011
Motivació
L’article 3 dels estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès publicats
ene l 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, disposen que les finalitats dels Consorci són la prestació de serveis socials
d’atenció primària, de serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials. En aquest
sentit, en data 17 de gener de 2012 es varen publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona les 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.
La competència per a l’atorgament de les subvencions ve determinada per la base
novena, establint que avaluades les peticions pels serveis corresponents, les
subvencions s’atorgaran per acord de la Junta General del Consorci si l’import excedeix
de 3.000,00 euros, o bé per Resolució de Presidència en el cas que l’import sigui inferior.
Vist que per a la resolució s’ha tingut en compte els criteris establerts en la base vuitena.
Havent examinat les sol·licituds i vista la proposta realitzada per part de la Direcció del
Consorci de Benestar Social del Ripollès que consta en l’expedient, és procedent dictar la
següent,
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Disposició
La Junta General resol:
Primer. Concedir les subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries
del transport adaptat corresponent a l'exercici 2011, següents:
CENTRES

TOTALS

Centre de dia Ripoll
Centre de dia Fundació Emma
Centre de dia Campdevànol
Fundació MAP
Centre de dia Ribes
TOTALS

3.560,64 €
5.500,00 €
3.000,00 €
31.000,00 €
220,00 €
43.280,64 €

Segon. Disposar que la concessió de la subvenció obliga al beneficiari a complir les
obligacions establertes en la base sisena i a justificar la mateixa de conformitat amb la
base desena, fent avinent que la despesa a justificar haurà de correspondre a l'exercici
2011 i es realitzarà en el termini improrrogable d'un mes a comptar des de l'endemà de la
recepció d'aquesta resolució. En cas d'incompliment s'iniciarà d'ofici la seva revocació.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i a l'efecte
corresponent.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la direcció,i a la intervenció del Consorci per al seu
compliment.
8. PRECS I PREGUNTES.
No n'hi ha.
Finalitzades les intervencions, el president aixeca la sessió.
Diligència de fe pública.
Carme Arimany i Raulet, secretària accidental 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 23 de maig de 2012. 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,
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Carme Arimany i Raulet
Secretària accidental

Miquel Rovira i Comas
President
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