Expedient: 101-001-2013
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 14 – 1/2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 14 – 1/2013
Junta General Ordinària
Data: 19 de març de 2013
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 08:30 hores
Hora final: 09:20 hores
Número total de pàgines acta: 17, enumerades de la 1 a la 17.
Assistents
Miquel Rovira i Comas, President
Jordi Munell i Garcia
Josep Maria Creixans i Pons, Vocal
Joan Manso i Busoms, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa
President
Miquel Rovira i Comas
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari delegat
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 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:

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 21 de novembre 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.
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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. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I LA
FUNDACIÓ GUIFRÉ, REFERENT AL PLA D'INCLUSIÓ.

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 Guifré, referent al Pla d'Inclusió;
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, i les modificacions efectuades segons publicació del
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 7 de data 12 de gener de 2011.
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la minuta de conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i
la Fundació Guifré, referent al Pla d'Inclusió que es transcriu a continuació:
“...”
CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ GUIFRÉ I EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Reunits a Ripoll el dia x de x de 2013
Miquel Rovira i Comas, President del Consorci de Benestar Social del Ripollès, actuant en nom i
representació d'aquest en virtut d'allò establert en els estatuts reguladors del mateix, i facultat per a signar
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aquest conveni en virtut de l’acord de la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès de data
x de x de 2013.
Jordi Munell i Garcia, President de la Fundació Guifré, actuant en nom i representació de la Fundació, en
virtut d'allò establert en els estatuts reguladors de la mateixa, i facultat per a signar aquest conveni en virtut
de la resolució del Patronat de la Fundació de data X de X de 2013
MANIFESTEN
1. Que en data 12 d'abril de 2010 el Consorci de Benestar Social i la Fundació van subscriure un
conveni pel qual la Fundació aportava un tècnic suficientment qualificat per a desenvolupar les
tasques que el consorci considerés convenients pel desenvolupament del Pla d'Inclusió.
2. Transcorreguts gairebé tres anys des de la signatura del conveni es considera de comú acord
entre les parts modificar el mateix atenent a les circumstàncies actuals i al propi desenvolupament del
Pla d'Inclusió, motiu pel qual ambdues parts amb l'ànim de continuar treballant amb el Pla d'Inclusió
estableixen una modificació en el conveni que es regularà per aquesta addenda.
3. Així, reconeixent-se mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària,
ACORDEN.
Primer. L'objecte d'aquest conveni és deixar sense efecte el conveni subscrit entre les parts en data 12
d'abril de 2010 i regular la col•laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i la Fundació
Guifré en relació al Pla d'Inclusió
Segon. Serà el Consorci qui dirigeixi el servei de desenvolupament del Pla d’Inclusió, si bé aquest haurà
d’emetre anualment una memòria tècnica sobre els anàlisis realitzats, les tasques dutes a terme i el
seguiment de l’execució del Pla d’Inclusió que haurà de ser entregada a la Fundació durant el mes de
gener de cada any de vigència d’aquest conveni.
Tercer. La Fundació s’obliga a destinar un suport tècnic de la seva plantilla per tal de dur a terme les
tasques derivades del Pla d’Inclusió. A aquests efectes, la Fundació Guifré tindrà dret a percebre la
quantitat equivalent al cost del personal que es destina al projecte i que s'estima en 12.999,80 euros
anuals, així com la relació d’indemnitzacions per raó de les locomocions i dietes generades pel treballador
que desenvoluparà les seves tasques al Consorci en l’execució del Pla d’Inclusió. A aquests efectes, en
data 31 de desembre de cada any de vigència d’aquest conveni, el Consorci de Benestar Social del
Ripollès tindrà l’obligació de satisfer la quantia equivalent a les despeses generades per la locomoció i les
dietes de la persona que desenvolupi el Pla d’Inclusió.
Quart. El Consorci s’obliga, en la major brevetat possible, a comunicar qualsevol tipus d’incidència laboral
que es pugui produir com a conseqüència del desenvolupament de les funcions i tasques encomanades al
personal tècnic de la Fundació per al desenvolupament del Pla d’Inclusió.
Cinquè. La resolució d’aquest conveni es podrà produir per qualsevol de les següents circumstàncies:
a) Per comú acord de les parts
b) Per acord d’una de les parts avisant per escrit i de forma fefaent i amb una antelació mínima de
tres mesos a la finalització dels anys naturals de vigència d’aquest conveni, és a dir abans del dia
31 de setembre de cada any.
c) Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts derivades d’aquest conveni.
d) Per la dissolució, liquidació i/o transformació en qualsevol de les formes jurídiques admeses en
dret d’alguna de les parts.
e) Per expiració del termini de vigència d’aquest conveni.
Sisè. La vigència d’aquest conveni serà de quatre anys a comptar des del dia 1 de març de 2013, no
admetent pròrrogues, sense perjudici de que les parts puguin redactar i aprovar un nou conveni.
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Segon. Notificar aquesta resolució a la Fundació Guifré 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 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 conveni objecte d’aquesta resolució.

“...”
DELIBERACIONS
La directora del Consorci informa sobre el contingut del conveni i els motius de la seva
realització.
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.
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I LA
FUNDACIÓ TELEVALL EN RELACIÓ A L'ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES.

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 Televall, en relació a l'ús de les noves tecnologies;
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, i les modificacions efectuades segons publicació del
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 7 de data 12 de gener de 2011.
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DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la minuta de conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i
Fundació Televall, en relació a l'ús de les noves tecnologies, que es transcriu a
continuació:
“...”
CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ TELEVALL I EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Reunits a Ripoll el dia x de x de 2013
Miquel Rovira i Comas, President del Consorci de Benestar Social del Ripollès, actuant en nom i
representació d'aquest en virtut d'allò establert en els estatuts reguladors del mateix, i facultat per a signar
aquest conveni en virtut de l’acord de la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès de data
x de x de 2013.
Marc Prat i Arrey, President de la Fundació Guifré, actuant en nom i representació de la Fundació, en virtut
d'allò establert en els estatuts reguladors de la mateixa, i facultat per a signar aquest conveni en virtut de la
resolució del Patronat de la Fundació de data X de X de 2013
MANIFESTEN
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès ha disposat dels serveis d’informàtica que
disposa el Consell Comarcal del Ripollès a través de la Fundació Televall, per raó que es
compartia edifici i serveis comuns. No obstant i això, i ateses les necessitats del Consorci en
matèria de noves tecnologies, la Fundació Televall va elaborar un informe per tal de poder
optimitzar els recursos informàtics al Consorci, de manera que es va instal·lar un seguit de
maquinària i programaris per al bon funcionament del Consorci.
Actualment el Consorci disposa de 13 Thin clients Hp HSTNC-004-TC, 15 Ratolins Hp, 15 Teclats
Hp, 15 Pantalles Hanns-g AG172D, 1 Servidor HP, Proliant ML350 G6, 1 Llicencia Windows 2003
Server Standard, 1 Llicencia Windows 2008 R2 Standard, 15 Llicencies Terminal Server.
Que actualment el Consorci no disposa de personal qualificat per tal de dur a terme el
manteniment dels diferents aparells, programaris, llicències, així com la resolució de qualsevol
tipus d’incidència que es pugui donar en l’ús d’aquesta maquinària i la demés maquinària que es
troba en xarxa, motiu pel qual es considera del tot necessari poder disposar d’un suport tècnic i
de manteniment.
Que la Fundació Televall disposa de suficients mitjans per tal de poder donar un suport tècnic i de
manteniment en l’àmbit de la informàtica i les noves tecnologies en el Consorci de Benestar
Social del Ripollès, així com també resoldre les incidències que es puguin donar per a la
utilització de les eines informàtiques.
Que la Fundació Televall declara en aquest document i sota la seva responsabilitat que es troba
al corrent de pagament amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Pública i que no hi ha cap
impediment per a contractar amb l’administració, i que per tant no es troba en cap de les
circumstàncies de prohibició per a contractar amb l’administració establertes en l’article 60 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Així, reconeixent-se mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària,

ACORDEN.
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Primer. L'objecte d'aquest conveni / contracte de serveis, és regular la relació entre la Fundació Televall i el
Consorci Benestar Social en el suport tècnic i de manteniment en l’àmbit de la informàtica i de les noves
tecnologies.
Segon. La Fundació es compromet a aportar un suport tècnic necessari per tal de millorar i mantenir la
infraestructura informàtica del Consorci de Benestar Social del Ripollès. En aquest sentit, la Fundació es
compromet a complir el pla de treball que presentarà en el termini màxim d’un mes des de la signatura
d’aquest conveni.
Tercer. Com a contraprestació del servei indicat i objecte d’aquest conveni, el Consorci de Benestar Social
es compromet a satisfer la quantitat total de 7.500,00 euros (sense IVA) per tal de donar cobertura a les
despeses originades pel suport tècnic, logístic i de manteniment de la Fundació Televall, prèvia presentació
de la corresponent factura. Per a la comoditat d’ambdues parts, s’acorda que el preu es repartirà
mensualment durant la duració del conveni.
Quart. El Consorci es compromet a facilitar la tasca per tal que els membres de Televall puguin realitzar la
tasca encomanada, i alhora la Fundació Televall es compromet a informar puntualment de qualsevol
incidència a la direcció del Consorci. En aquest sentit, es formarà, en el termini màxim d’un mes a comptar
des de la data de signatura d’aquest conveni, una comissió de seguiment del conveni que estarà
representada per representants d’ambdues parts:
- Un representant del Consorci de Benestar Social del Ripollès que s’escaurà en la persona que ostenta la
direcció o aquella persona en qui aquest li delegui.
- Un representant de la Fundació Televall que s’escaurà en la persona que ostenta la gerència de la
Fundació o aquella persona en qui aquest li delegui.
Les funcions d’aquesta comissió de seguiment seran les següents:
• Fer el seguiment del pla de treball a que fa referència aquest conveni i emetre informe trimestral
sobre el grau de compliment.
•
Fixar objectius i definir criteris tècnics per al bon funcionament informàtica del Consorci.
• Plantejar les problemàtiques tècniques que s’hagin pogut donar en el desenvolupament dels
serveis informàtics.
• Emetre una memòria anual sobre la gestió portada a terme.
Aquesta comissió es podrà reunir tantes vegades com sigui necessari a petició de qualsevol de les parts.
Cinquè. La resolució d’aquest conveni es podrà produir per qualsevol de les següents circumstàncies:
a) Per comú acord de les parts
b) Per acord d’una de les parts avisant per escrit i de forma fefaent i amb una antelació mínima de
tres mesos a la finalització dels anys naturals de vigència d’aquest conveni, és a dir abans del dia
31 de setembre de cada any.
c) Per incompliment de les obligacions de qualsevol de les parts derivades d’aquest conveni.
d) Per la dissolució, liquidació i/o transformació en qualsevol de les formes jurídiques admeses en
dret d’alguna de les parts.
e) Per expiració del termini de vigència d’aquest conveni.
Sisè. La vigència d’aquest conveni serà d’un any a comptar des de la seva signatura, no admetent
pròrrogues, sense perjudici de que les parts puguin redactar i aprovar un nou conveni.
Setè. La naturalesa jurídica d’aquest conveni és administrativa i per tant la interpretació o aplicació del
conveni serà sotmès al dret administratiu i en conseqüència qualsevol divergència que pugui sorgir entre
les parts serà la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la seva resolució.
“...”
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Segon. Notificar aquesta resolució a la Fundació Televall 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 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
conveni objecte d’aquesta resolució.
DELIBERACIONS
La directora, senyora Elisabeth Ortega i Larriba explica el contingut del conveni i exposa
breument les necessitats de poder comptar amb el suport de la Fundació Televall per tal
de desenvolupar les tasques de manteniment d’informàtica pel Consorci.
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.
4. INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA EN COMPLIMENT D’ALLÒ PREVIST EN L’ARTICLE 4.3
DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE,
PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS CORRENTS.

En virtut del que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, adjunt remeto l’informe trimestral, sobre compliment de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, del pagament de les obligacions del Consorci de Benestar Social
del Ripollès, que inclou el número i la quantia global de les obligacions pendents en las
que s’està incomplint el termini.
Informe TRIMESTRAL de compliment dels terminis de la Llei 15/2010
Detall dels pagaments realitzats i pendents de pagar de l’entitat.

Entitat: CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Informe corresponent a l’exercici: 2012
Trimestre: QUART
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a) Pagaments realitzats en el trimestre
Pagaments realitzats en
el trimestre

Període mig
pagament
PMP (dies)

Despeses
en
bens
corrents i serveis
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats per operacions
comercials
Sin desagregar
Total

Període mig
pagament
excedit
(PMPE)
(dies)

Pagaments realitzats en el trimestre
Dins període legal
pagament
Número
Import total
pagament
s
16
3.313,04

46

15

0
30

0
0

0
1

0
45

0
15

0
17

Fora període legal
pagament
Número
Import total
pagament
18

13.991,59

0
931,54

0
0

0
0

0
4.244,58

0
18

0
13.991,59

b) Interessos de demora pagats en el trimestre
Interessos de demora

Interessos de demora pagats en el període
Número pagos

Despeses en bens corrents i
serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per
operacions comercials
Sin desagregar
Total

Import total
0

0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

c) Factures pendents de pagar al final del trimestre
Factures o documents
justificatius pendents
de pagament al final
del trimestre

Període
mig del
pendent
de
pagament
(PMPP)
(dies)

Període mig
del pendent
de pagament
excedit
(PMPPE)
(dies)

Despeses en bens
corrents i serveis
Inversions reals
Altres
pagaments
realitzats per operacions
comercials
Sin desagregar
Total

20

Pendents pagament realitzats en el trimestre

9

Dins període legal
pagament al final del
trimestre
Número
Import total
d’operacion
s
43
35.243,55

Fora període legal
pagament al final del
trimestre
Número
Import total
d’operacion
s
6
3.346,44

27
4

0
0

2
1

3.984,18
496,10

0
0

0
0

0
21

0
9

0
46

0
39.723,83

0
6

0
3.346,44
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d) Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació

Factures amb més de tres mesos
sense reconeixement de l’obligació
Número pagaments
Despeses en bens corrents i serveis
Inversions reals
Altres pagaments realitzats per
operacions comercials
Sin desagregar
Total

0
0
0

Import total
0,00
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

La Junta General en queda assabentada.
5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2012.
La direcció dóna compte de la liquidació de l’exercici 2012 del Consorci de Benestar
Social del Ripollès, que per a la seva constància es transcriu un resum de la liquidació,
remetent-se a l’expedient el contingut i el detall de la liquidació efectuada.
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
ANY 2012 (RESUM PER ORGÀNIQUES)
INGRESSOS
Org.

Prog.

Descripció

11100

1

11200

1

12100

2

EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ
SOCIAL PRIMÀRIA
ACOLLIMENT RESIDENCIAL
I PRESTACIONS I/O AJUTS
ECONÒMI
SERVEI D'AJUT A DOMICILI

12200

2

12300

2

12400

2

13100

3

13200

3

13300

3

13400

3

13500

3

Previsions
Definitives

Drets nets

428.588,80

420.315,11

19.650,00

34.568,61

588.264,61

574.275,53

SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
TALLERS DE MEMÒRIA

33.594,48

33.557,47

74.563,45

82.626,10

6.000,00

5.500,11

SERVEI D'INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT A LES
DONES
CENTRES OBERTS

33.932,47

37.656,77

63.229,95

62.015,00

UNITAT
D'ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA
SERVEI D'INTEGRACIÓ
FAMILIAR
ALTRES PROGRAMES

37.225,05

41.606,32

144.535,37

160.574,56

6.000,00

5.500,11
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14100

4

FAMÍLIA / DONA / INFANTS I
ADOLESCENT
CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ

14200

4

PLA INCLUSIÓ SOCIAL

19100

9

ALTRES SERVEIS
TOTALS

39.210,56

15.684,22

38.300,38

42.142,00

120.416,73

92.577,94

1.633.511,85

1.608.599,85

DESPESES
Org.

Prog.

Descripció

11100

1

11200

1

12100

2

EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ
SOCIAL PRIMÀRIA
ACOLLIMENT RESIDENCIAL
I PRESTACIONS I/O AJUTS
ECONÒMI
SERVEI D'AJUT A DOMICILI

12200

2

12300

2

12400

2

13100

3

13200

3

13300

3

13400

3

13500

3

14100
14200
19100

Crèdits
Definitius

Obligacions
Netes

412.488,80

390.331,59

19.775,00

15.724,36

627.124,61

597.201,00

SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
TALLERS DE MEMÒRIA

33.934,48

33.925,47

80.318,45

79.127,03

6.000,00

6.000,00

SERVEI D'INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT A LES
DONES
CENTRES OBERTS

34.302,47

32.053,55

47.944,95

43.578,50

36.455,05

32.219,14

148.935,37

141.369,07

2.000,00

1.943,40

4

UNITAT
D'ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA
SERVEI D'INTEGRACIÓ
FAMILIAR
ALTRES PROGRAMES
FAMÍLIA / DONA / INFANTS I
ADOLESCENT
CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ

39.210,56

28.891,51

4

PLA INCLUSIÓ SOCIAL

39.300,38

38.591,44

9

ALTRES SERVEIS

105.721,73

98.396,36

1.633.511,85

1.539.352,42

TOTALS
DIFERÈNCIES
Org.

Prog.

Descripció

11100

1

11200

1

12100

2

EQUIPS BÀSICS D'ATENCIÓ
SOCIAL PRIMÀRIA
ACOLLIMENT RESIDENCIAL
I PRESTACIONS I/O AJUTS
ECONÒMI
SERVEI D'AJUT A DOMICILI

12200

2

12300

2

12400

2

13100

3

13200

3

SERVEI D'INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT A LES
DONES
CENTRES OBERTS

13300

3

UNITAT

SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA
SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
TALLERS DE MEMÒRIA

Crèdits Previsions

Obligacions Drets

16.100,00

29.983,52

-125,00

18.844,25

-38.860,00

-22.925,47

-340,00

-368,00

-5.755,00

3.499,07

0,00

-499,89

-370,00

5.603,22

15.285,00

18.436,50

770,00

9.387,18
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13400

3

13500

3

14100

4

D'ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA
SERVEI D'INTEGRACIÓ
FAMILIAR
ALTRES PROGRAMES
FAMÍLIA / DONA / INFANTS I
ADOLESCENT
CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ

14200

4

PLA INCLUSIÓ SOCIAL

-1.000,00

3.550,56

19100

9

ALTRES SERVEIS

14.695,00

-5.818,42

0,00

69.247,43

-4.400,00

19.205,49

4.000,00

3.556,71

0,00

-13.207,29

TOTALS

La Junta General en queda assabentada.

6. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013 PEL SISTEMA
D'HABILITACIÓ DE CRÈDITS.
Motivació
Vist l’expedient núm. 02/2013 de modificacions de crèdits pel sistema d’habilitació de
crèdits que s’ajusta a la normativa vigent.
De conformitat amb l’article 18 dels estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social
del Ripollès, el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Ripollès haurà d’emetre
informe previ i vinculant en relació a l’aprovació dels pressupostos i modificacions
posteriors.
Vista la Memòria de La Presidència i l’informe emès per la Intervenció, es proposa a la
Junta General d’aquest Consorci l’adopció de la següent
Disposició
Proposar a la Junta General la resolució del següent acord.
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 02/2013 segons es detalla a continuació:
PARTIDES DE DESPESES QUE ES MODIFIQUEN
1) HABILITACIONS DE CRÈDIT
PARTIDA
Concepte
2013.19100.230.46200 Aportació Ajuntaments (devol. Part quotes 2011)
TOTAL HABILITACIONS DE CRÈDITS

Consig.Anterior
0,00
0,00

Modificació
38.000,01

Consig.Actual
38.000,01

ORIGEN DEL FONS

Pàgina 11 de 17

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS
PARTIDA
Concepte
2013.19100.87000
RLT per despeses generals
TOTAL RLT PER DESPESES GENERALS

Consig.Anterior
0,00

Modificació
38.000,01

Consig.Actual
38.000,01

Segon: Sotmetre al tràmit d’informació pública l’aprovació inicial de l’expedient de
modificació de crèdits dels pressupost durant el període de 15 dies mitjançant la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis, als efectes que
els interessats puguin presentar les al·legacions, suggeriments i/o reclamacions que
considerin convenients i disposar que en el supòsit de no presentar-se reclamacions
durant el termini d’exposició pública els presents acords restaran aprovats definitivament.
Tercer: Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal als efectes d’obtenir l’informe
preceptiu i vinculant del Consell d’Alcaldes i supeditar l’eficàcia de l’acord d’aprovació
definitiva a l’obtenció de l’informe favorable del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal
del Ripollès.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública els
presents acords restaran aprovats definitivament.
DELIBERACIONS
S’explica breument els motius de la modificació que es realitza i s’informa que restarà
suspesa la seva eficàcia fins al moment en que sigui informada favorablement per part
del Consell d’Alcaldes i sempre que hagin transcorregut els terminis d’informació pública
sense la presentació d’objeccions, reclamacions i/o al·legacions.
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 queda aprovada.
7. CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI.
MOTIVACIÓ
Atès el desajust que es produirà a la tresoreria del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, entre l’ingrés dels recursos previstos al pressupost, especialment dels
contractes programa, i d’altra banda els pagaments ordinaris.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon d’acord amb els estatuts
reguladors del Consorci a la Junta General. En efecte, l’apartat f de l’article 11 dels
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estatuts disposa que la concertació d’operacions de crèdit sempre que la seva quantia
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci li correspon a la
Junta General. Així mateix, i d’acord amb l’article 4 dels estatuts, el Consorci
subsidiàriament es regirà per les disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al
caràcter local del Consorci, de forma que en aplicació de l’article 51 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes
Locals, atès que disposa que els presidents de les corporacions locals podran concertar
les operacions de crèdit a curt termini previstes en el pressupost, l’import acumulat de les
quals, dins de cada exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de caràcter
ordinari previstos en aquest pressupost. Així doncs, vist que l’import supera el 10% dels
recursos ordinaris li correspon a la Junta General del Consorci que requerirà la majoria
absoluta en virtut de l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, extrem també recollit en l’informe emès per l’interventor municipal.
Vista l'oferta presentada per a la renovació de la pòlissa de crèdit, i vist l’Informe
d’Intervenció,
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de tresoreria per fer front als desajustos
temporals que es produeixen a la tresoreria del Consorci amb CAIXA PENEDÈS - BMN
amb les següents característiques:
- Import. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tipus d’interès . . . . . . . . . . . . . .
- Liquidació d’interessos . . . . . . .
- Comissió d’obertura . . . . . . . . . .
- Comissió de NO disponibilitat . .

275.000 Euros
7 % Fix
Trimestral
1%
0,25 %

SEGON.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al President del Consorci,
per a signar tots i cada un dels documents necessaris per aquesta operació.
TERCER.- Autoritzar per la disposició dels fons dels comptes de crèdit les persones
següent:
- SR. MIQUEL ROVIRA COMAS. . . . . . . . .
- SR. ANTONI GARCIA LEIVA . . . . . . . . .
- SR. RAMON CANADELL PONS . . . . . . .

77294522D
38402731E
40601475N

President
Interventor Accidental
Tresorer Accidental

DELIBERACIONS
La direcció informa sobre la necessitat de disposar de la pòlissa de tresoreria per tal de
poder assumir les tensions que es donen a la tresoreria del Consorci, atès que les
administracions, i en particular l’administració autonòmica, tarden a satisfer els diners
compromesos.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació.
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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 queda aprovada.
8. RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT DE SUBVENCIONS DEL TRANSPORT ADAPTAT.
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 10 de juliol 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,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Concedir les subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries
del transport adaptat corresponent a l'exercici 2012, següents:
CENTRES
Centre de dia Ripoll
Centre de dia Fundació Emma

TOTALS
3.000,00 €
4.000,00 €
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Centre de dia Campdevànol
Fundació MAP
TOTALS

3.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €

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
2012 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.
DELIBERACIONS
La direcció del Consorci informa que la Generalitat aporta uns 80.000,00 euros per tal de
dur a terme el transport adaptat, i per tant no genera cap despesa extra pel Consorci,
més enllà de la pròpia gestió del servei. S’està treballant amb una proposta de contractar
el servei, si bé la dificultat tècnica del procés generada per la pròpia idiosincràsia del
servei fa que s’hagin d’analitzar molts paràmetres abans de disposar d’una proposta
concreta.
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 queda aprovada.

9. VARIS. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
Serveis d’ajut a domicili: La direcció explica la problemàtica actual en el servei d’ajut a
domicili, consistent bàsicament en diferents aspectes que han provocat una disminució
en el servei. Mentre que a l’any 2011 hi havia 238 usuaris, a l’any 2012 hi havia 191
usuaris. Davant d’aquesta davallada s’han proposat uns ajustos atès que sobraven
moltes hores anuals i per tant s’ha hagut d’assumir una disminució de personal i d’hores
del mateix. Aquesta situació no es preveu que millor en els propers mesos, sinó tot al
contrari. Per altra banda, es destaca que una de les problemàtiques existents en el
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desenvolupament d’aquest servei és que realment es necessita personal en unes
determinades hores concretes i precises, extrem que dificulta en gran mesura si es
disposa de personal amb tota la jornada.
Al respecte, es considera convenient que es procedeixi a informar al comitè d’aquests
fets i que siguin conscients i coneixedors de la problemàtica existent en el servei.
Servei de teleassistència: Enguany IMSERSO ja no prestarà el servei i per això s’està
preparant un concurs des de la Diputació de Girona mitjançant el qual es donarà aquest
servei, extrem que implicarà un augment en la despesa. Així mateix s’informa que s’ha
hagut de vincular la col·laboració de la Diputació de Girona a través del Consell
Comarcal del Ripollès. Finalment, la directora recorda que es tracta d’un servei que
actualment disposa d’uns 400 usuaris.
10. PRECS I PREGUNTES.
No n'hi ha.
Finalitzades les intervencions, el president aixeca la sessió.
Diligència de fe pública.
Gerard Soldevila i Freixa, secretari delegat 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 19 de març de 2013. I perquè així consti, estenc aquesta acta,
per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas.

Gerard Soldevila i Freixa
Secretària delegat

Vist i plau,
Miquel Rovira i Comas
President
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ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 14 – 1/2013
Data: 19 de març de 2013
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 08:30 hores
Hora final: 09:20 hores
ACORDS
1) APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2) APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS I LA FUNDACIÓ GUIFRÉ, REFERENT AL PLA D'INCLUSIÓ.
3) APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS I LA FUNDACIÓ TELEVALL EN RELACIÓ A L'ÚS DE LES
NOVES TECNOLOGIES.
4) INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA EN COMPLIMENT D’ALLÒ
PREVIST EN L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES
OPERACIONS CORRENTS.
5) DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2012.
6) MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013 PEL SISTEMA
D'HABILITACIÓ DE CRÈDITS.
7) CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI.
8) RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT DE SUBVENCIONS DEL TRANSPORT
ADAPTAT.
9) VARIS. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
10) PRECS I PREGUNTES.
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