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ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 21 – 4/2014
Junta General Ordinària
Data: 23 de desembre de 2014
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 09:00 hores
Hora final: 10:00 hores
Número total de pàgines acta: 21, enumerades de la 1 a la 21.
Assistents
Miquel Rovira i Comas, President
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Maria Immaculada Constans i Ruiz, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
Absents amb justificació
Josep Maria Creixans i Pons, Vocal
President
Miquel Rovira i Comas
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 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
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 23 de setembre de 2014.
Disposició
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Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 23 de setembre de 2014.
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: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE
L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ I EL CONSORCI BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS EN MATÈRIA DE FORMACIÓ I VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES
SOL•LICITANTS D’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA ALIENA SENSE FINALITAT ADOPTIVA
I EL CORRESPONENT SEGUIMENT I LA PREPARACIÓ I LA VALORACIÓ DELS
SOL•LICITANTS D’ADOPCIÓ D’UN MENOR TUTELAT PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I EL CORRESPONENT SEGUIMENT.
Motivació
D’acord amb l’article 3.h de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), li correspon a aquest Institut, entre d’altres
funcions, tramitar i formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb altres
administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació.
Segons disposen els articles 31.1.f i 32.d de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials (modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament
de la regulació normativa), l’ens local pot promoure la creació dels centres i els serveis
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los en
coordinació amb l’Administració de la Generalitat.
El servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats establerts en el
catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials.
Dintre d’aquest servei s’inclouen les tasques derivades de la preparació i valoració de la
família o persona que sol·licita adoptar un infant. Així mateix, s’entén per servei
d’integració familiar el servei que promou la incorporació d’un infant en situació de
desemparament en el si d’una família acollidora per aconseguir el seu desenvolupament
integral.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, regula la protecció dels infants i els adolescents quan els
mecanismes socials de prevenció no han estat suficients i s’han produït situacions de risc
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o de desemparament que cal pal·liar amb les mesures necessàries d’intervenció pública,
com per exemple l’acolliment familiar simple o l’acolliment familiar preadoptiu, per tal de
garantir que aquestes situacions no esdevinguin en perjudicis irreparables per a l’infant o
l’adolescent.
En virtut de la Llei 13/1997, de 19 de novembre (modificada per la Llei 11/2011, de 29 de
desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa),
correspon a l’ICAA, entre d’altres funcions, gestionar, per mitjà dels equips tècnics
competents, els processos de formació i valoració psicosocial de les persones o famílies
que s’ofereixen per a l’acolliment, per a l’adopció a Catalunya o per a l’adopció
internacional d’un infant o d’un adolescent, i tramitar-ne els expedients.
Així mateix correspon a l’ICAA fomentar el dret dels infants a tenir una família i per tant, a
promoure l’acolliment simple en família aliena i l’acolliment preadoptiu com a mesures per
a atendre adequadament les necessitats del menor, com a persona sotmesa a situacions
de risc greu per al seu desenvolupament integral. També li correspon fer el seguiment,
directament o per mitjà de les entitats o institucions acreditades, dels menors que estiguin
sota mesures d’acolliment familiar en família aliena o bé en acolliment preadoptiu fins a la
constitució de l’adopció.
El Decret 337/1995, de 28 de desembre, regula i estableix els requisits d’acreditació i
funcionament de les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF).
El Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del Reglament dels menors desemparats i
de l’adopció i modificat pel Decret 127/1997, de 27 de maig, estableix el marc d’actuació i
el procediment en matèria de formació i valoració dels sol·licitants d’acolliment i
preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció d’infants tutelats a Catalunya i
d’adopcions internacionals, així com també estableix el marc d’actuació i el procediment
en matèria d’acolliments i adopcions tant per a infants tutelats a Catalunya com per a les
adopcions internacionals.
La disposició addicional segona de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència (modificada per la Llei 10/2011, de 29 de
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa), estableix l’àmbit
d’actuació de les administracions i de les institucions col·laboradores d’integració familiar
(ICIF).
La ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès, està inscrita com a Servei d’integració
familiar, en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i
Establiments d’Atenció a la Família amb el número de registre E01478.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès està acreditat com a ICIF per Resolució de la
directora de l’ICAA de data 28 de gener de 2010.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’organització, estructura i mitjans
suficients, en relació amb les funcions a desenvolupar d’acord amb els requisits exigits a
l’article 8 del Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l’acreditació i el funcionament
de les institucions col·laboradores d’integració familiar.
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El Consorci de Benestar Social del Ripollès compta amb un servei d’integració familiar
amb personal amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques que
puguin ser-li encomanades, d’acord amb els requisits de l’article 5 del Decret 337/1995.
El personal que presta serveis a la ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès així
com els membres de la junta directiva reuneixen els requisits i compleixen les condicions
establertes a l’article 30 del Decret 337/1995, i depenen exclusivament de la pròpia ICIF,
sense que existeixi cap mena de vincle laboral entre el personal de la ICIF i l’ICAA ni
entre el personal de l’ICAA i l’ens Consorci de Benestar Social del Ripollès.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha manifestat la seva voluntat de participar
en les tasques que li puguin ser encomanades per l’ICAA en el seu moment, en matèria
de preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’una adopció internacional així com
en matèria de formació i valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família
aliena sense finalitat adoptiva i la preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció de
menors tutelats per la Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment de
l’acolliment en família aliena i de l’acolliment familiar preadoptiu.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès compta amb un servei d’integració familiar
amb personal amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques de
preparació i valoració de persones i famílies que sol·liciten adoptar, d’acord amb els
requisits de l’article 5 del Decret 337/1995, i que aquest equip interdisciplinar està en
condicions de desenvolupar totes les tasques descrites a l’annex 1 de la proposta de
conveni.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès compta amb un servei d’integració familiar
amb personal amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques en
matèria de formació i valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família aliena
sense finalitat adoptiva i la preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció de menors
tutelats per la Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment de l’acolliment en
família aliena i de l’acolliment familiar preadoptiu.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès no rep cap altra aportació econòmica per la
seva col·laboració en matèria de preparació i valoració de les famílies sol·licitants
d’adopció de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya, ni en matèria de formació i
valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva,
així com tampoc rep cal altra aportació econòmica per realitzar el corresponent
seguiment de l’acolliment en família aliena ni de l’acolliment familiar preadoptiu.
Vist el què disposa 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 de Catalunya i atès
allò establert en els estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social, es procedent
l’adopció de la següent:
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col•laboració entre l’Institut català de l’Acolliment i de
l’Adopció i el Consorci Benestar Social del Ripollès en matèria de formació i valoració de
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les famílies sol•licitants d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i el
corresponent seguiment i la preparació i la valoració dels sol•licitants d’adopció d’un
menor tutelat per la Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment.
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,
senyor Miquel Rovira i Comas, per tal de signar tots i cada un dels tràmits necessaris per
a l’execució dels anteriors acords, i de forma expressa a signar el conveni objecte
d’aquesta resolució.
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: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada
3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS.
Una de les competències municipals previstes a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local és l’evolució i informació de situacions de
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, per
la qual cosa l’Ajuntament de Campdevànol impulsa projectes i pactes amb altres
administracions i entitats vinculades a aquestes finalitats.
En el pressupost municipal per al 2014 de l’Ajuntament de Campdevànol s’ha previst la
quantia de 3.000,00 euros, a la partida pressupostària 230.480.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès és una entitat pública que presta serveis
socials per al benestar i millora de la qualitat de vida dels ciutadans a la comarca del
Ripollès.
D’acord amb l’article 3 del Text refós dels Estatuts del Consorci de Benestar Social del
Ripollès les seves finalitats són:
a) La prestació de Serveis Socials d’ Atenció Primària, de serveis especialitzats de tot
tipus i de programes socials.
b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Ripollès, per
atendre les mancances en qualsevol matèria que li deleguin els ens consorciats.
El Consorci exerceix dels ajuntaments de la comarca les competències que aquests
hagin delegat al Consell Comarcal.
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La col•laboració d’ambdues parts ajuda a l’atenció a persones en situació o risc
d’exclusió social a Campdevànol.
L’article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa que
es formalitzarà un conveni de col•laboració entre l’òrgan administratiu concedent i l’entitat
col•laboradora en què es regularan les condicions i les obligacions assumides per l’entitat
col•laboradora. El mateix article determina el contingut mínim que ha de tenir el conveni.
Vist el què disposa 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 de Catalunya, i atesa
la competència per a dictar aquesta resolució segons els estatuts del Consorci, s’emet la
següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci de Benestar
Social del Ripollès, que es transcriu a continuació:
“Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci de
Benestar Social del Ripollès
Entitats que intervenen
D'una part, el senyor Joan Manso i Bosoms, alcalde de l’Ajuntament de Campdevànol, en
ús de les atribucions que li atorga l’article 53.1.q) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assistit per la secretària municipal, Pilar Llorens i Argerich.
I de l'altra, el senyor Miquel Rovira i Comas, preident del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, d’acord amb el que s’especifica en l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, assistit pel secretari del Consorci, Gerard Soldevila i Freixa.
Totes les parts, actuant en l’exercici dels càrrecs respectius i en la representació que
exerceixen,
Manifesten
Una de les competències municipals previstes a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local és l’evolució i informació de situacions de
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, per
la qual cosa l’Ajuntament de Campdevànol impulsa projectes i pactes amb altres
administracions i entitats vinculades a aquestes finalitats.
En el pressupost municipal per al 2014 de l’Ajuntament de Campdevànol s’ha previst la
quantia de 3.000,00 euros, a la partida pressupostària 230.480.
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El Consorci de Benestar Social del Ripollès és una entitat pública que presta serveis
socials per al benestar i millora de la qualitat de vida dels ciutadans a la comarca del
Ripollès.
D’acord amb l’article 3 del Text refós dels Estatuts del Consorci de Benestar Social del
Ripollès les seves finalitats són:
a) La prestació de Serveis Socials d’ Atenció Primària, de serveis especialitzats de tot
tipus i de programes socials.
b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Ripollès, per
atendre les mancances en qualsevol matèria que li deleguin els ens consorciats.
El Consorci exerceix dels ajuntaments de la comarca les competències que aquests
hagin delegat al Consell Comarcal.
La col•laboració d’ambdues parts ajuda a l’atenció a persones en situació o risc
d’exclusió social a Campdevànol.
L’article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa que
es formalitzarà un conveni de col•laboració entre l’òrgan administratiu concedent i l’entitat
col•laboradora en què es regularan les condicions i les obligacions assumides per l’entitat
col•laboradora. El mateix article determina el contingut mínim que ha de tenir el conveni.
Per tot l'exposat, les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal
suficient per subscriure aquest conveni i acorden formalitzar-lo i obligar-se amb subjecció
als pactes següents
PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de l’encàrrec de
l’Ajuntament de Campdevànol al el Consorci de Benestar Social del Ripollès per
gestionar els ajuts destinats a persones físiques del municipi de Campdevànol que es
trobin en situació o risc d’exclusió social.
L’objecte dels ajuts, les persones destinatàries, les activitats i els conceptes
subvencionables, la quantia dels ajuts, el procediment d’avaluació i de selecció i el
procediment d’atorgament i de pagament, el termini i la forma de justificació, els
mecanismes de seguiment dels projectes i les obligacions de les persones beneficiàries
s’estableixen en el document adjunt com a Annex 1.
Segon. El Consorci actuarà en nom i per compte de l’Ajuntament entregant i distribuint
els fons municipals als beneficiaris, d’acord amb les previsions de l’article 12 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
El Consorci assumeix la realització de les tasques següents:
 L’inici d’ofici del procediment de concessió i, si s’escau, la recepció de
les sol•licituds d’ajuts i la seva tramitació.
 L’anàlisi de la documentació presentada per les persones sol•licitants, en
relació amb els requisits de participació.
 L’avaluació de la situació o risc d’exclusió social, si s’escau, de les
sol•licituds i la seva concessió.
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 La notificació a les persones interessades.
 El lliurament dels ajuts a les persones beneficiàries.
 El control de la documentació justificativa.
El Consorci ha de justificar trimestralment l’atorgament dels ajuts i posar a disposició de
l’Ajuntament, quan aquest ho requereixi, els seus llibres i registres comptables per tal de
facilitar la comprovació de l’adequada justificació dels ajuts.
Tercer. L’Ajuntament de Campdevànol transferirà els fons previstos en el pressupost
municipal al Consorci de Benestar Social del Ripollès en el termini màxim de trenta dies a
comptar des de la data de formalització d’aquest conveni.
Quart. Aquest conveni serà vigent des de la data de la signatura fina al 31 de desembre
de 2014. El conveni es pot prorrogar per mutu acord de les parts manifestat per escrit
abans de la finalització de la vigència i condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l’Ajuntament.
Cinquè. L’Ajuntament i el Consorci s’obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els
assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d’aquest conveni de col•laboració i no
en poden donar difusió sense l’autorització expressa i per escrit de l’altra part. La
revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, podrà donar
lloc a les responsabilitats corresponents.
Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés,
únicament dins del marc d’aquest conveni.
El Consorci actua com a responsable i encarregada del tractament de les dades
personals a les quals accedeixi en virtut d’aquest conveni, d’acord amb la Llei 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Sisè. Causes d’extinció del conveni:
• Pel transcurs del temps establert de vigència.
• Per l’incompliment de les condicions d’aquest conveni per qualsevol de
les parts.
• Per la impossibilitat legal o material de complir l’objecte del conveni.
• Per la fusió, transformació o escissió o qualsevol causa que modifiqui o
alteri la personalitat de les parts.
• Per mutu acord de les parts.
• Per la resta de causes general establertes a la legislació vigent.
Setè. Les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació, la modificació, els
efectes i la resolució del conveni s’han d’intentar resoldre de mutu acord per les parts. Si
l’acord entre les parts no fos possible, les controvèrsies es resoldran d’acord amb el que
estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni, en tants exemplars com persones
signatàries, en el lloc la data indicats.
ANNEX 1
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Objecte dels ajuts: es tracta d’ajuts d’urgència social destinats a persones físiques del
municipi de Campdevànol que es trobin en situació o risc d’exclusió social i que
temporalment no poden pagar les despeses familiars bàsiques.
Els ajuts estan subjectes a barems d'ingressos i a l'elaboració d'un pla de millora
personal i/o familiar, pactat amb el/la tècnic/a del Consorci.
Persones destinatàries: persones físiques empadronades al municipi de Campdevànol
que es trobin en situació o risc d’exclusió social i que temporalment no poden pagar les
despeses familiars bàsiques.
Activitats i conceptes subvencionables: s’inclouen totes les despeses familiars bàsiques
com l’aigua, l’electricitat, el gas, el lloguer de l’habitatge, el menjador escolar, el transport
escolar, transport per a la recerca de feina o formació professional, medicació, tributs de
caràcter obligatori o altres conceptes no subvencionables per altres ajuts, però
necessaris per evitar la situació o el risc d’exclusió social.
Quantia dels ajuts: es poden atorgar ajuts en diner o en espècies per l’import màxim de la
despesa subvencionada. En cas d’ajuts en diner, com a regla general no seran transferits
al beneficiari/ària, sinó directament al creditor.
Procediment d’avaluació, de selecció, d’atorgament i de pagament: el Consorci utilitzarà
el mateix procediment que utilitza per als ajuts que gestiona actualment, d’acord amb el
procediment previst al Reglament de creació i regulació del programa d’atenció a les
situacions d’urgència i/o emergència aprovat per la Junta General del Consorci el dia 23
de setembre de 2014.
Obligacions de les persones beneficiàries: aquests s’han de comprometre a elaborar un
pla de millora personal i/o familiar, pactat amb el/la tècnic/a del Consorci, i al seu
compliment.”
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,
senyor Miquel Rovira i Comas, per tal de signar tots i cada un dels tràmits necessaris per
a l’execució dels anteriors acords, i de forma expressa a signar el conveni objecte
d’aquesta resolució.
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: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada
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4. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIÈ DE COMU
ACORD AMB L’ADJUDICATARI FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
Motivació
Atès que es va signar el CONTRACTE DE SERVEIS DE SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ
entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (RISCLAB)
Atès que l'adjudicatari, mitjançant escrit entrat en el registre d’aquesta entitat, ha
sol·licitat la resolució de mutu acord del contracte administratiu referit en aquesta
resolució, d'acord amb la següent motivació:
“La prestació del servei de prevenció de riscos laborals per part de RISCLAB ha
esdevingut econòmicament inviable, atesa la càrrega que suposa per a la Fundació el
compliment amb els requisits necessaris per mantenir la seva acreditació com a servei
de prevenció, en els termes establerts a l’article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals (LPRL). Aquesta realitat pot ser la causa de dificultats en
la prestació del servei per part de RISCLAB durant l’any 2015.”
Atès que el Consorci disposa d’ofertes d’altres empreses que garanteixen la prestació
d’aquest servei en les mateixes condicions a partir de l’1 de gener de 2015, la qual cosa
fa innecessària la permanència del contracte.
Atès que és d’interès públic garantir que l’ens local disposi d’un servei aliè de prevenció
de riscos laborals.
D’acord amb els següents termes de la liquidació per resolució de mutu acord del
contracte, sense que les parts no tinguin res més a reclamar-se.
Atès que de conformitat amb els articles 223 a 225 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, és procedent extingir el contracte de mutu acord, ja que no s’ha produït cap
incompliment imputable al contractista i, d’acord amb els motius exposats anteriorment,
concorren les raons d’interès públic que fan innecessària o inconvenient la permanència
del contracte.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Extingir, amb efectes a 31 de desembre de 2014, el contracte relatiu a SERVEIS
DE SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ a favor de l'adjudicatari FUNDACIÓ PRIVADA PER A
LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (RISCLAB) per mutu acord entre les parts.
Segon. Notificar la present resolució a l'adjudicatari.
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Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,
senyor Miquel Rovira i Comas a signar tots i cada un dels documents necessaris per a
dur a terme els anteriors acords.
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.
5. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES.
Motivació
Actualment la Universitat imparteix diferents disciplines universitàries, els plans d’estudis
de les quals preveuen la possibilitat de que els estudiants facin un període de pràctiques
en institucions i empreses, ja sigui amb caràcter optatiu o obligatori. Tanmateix, els
estudiants poden dur a terme pràctiques externes més enllà de les previstes en els plans
d’estudis, són les anomenades pràctiques extracurriculars.
La formació pràctica externa de l’alumnat de la Universitat de Girona està regulada per la
Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de Graus i Màsters aprovada pel
Consell de Govern en la sessió ordinària número 8/12, de 20 de desembre de 2012, que
defineix les modalitats curriculars i extracurriculars així com el requeriment d’inclusió en
el suplement europeu del títol.
El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, l’Estatut de l’estudiant universitari aprovat pel Reial
Decret 1791/2010, de 30 de desembre, el Reial Decret 592/2004, d’11 de juliol, pel qual
es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i tota
aquella normativa vigent que sigui d’aplicació.
Atès que el Consorci de Benestar Social està interessat en intensificar les relacions amb
el món universitari i la realitat professional, cooperant en el camp d ela formació teòrica i
pràctica dels estudiants i així materialitzar-ho a través d’un conveni de col·laboració
acadèmica de manera que l’estudiant desenvolupi de manera pràctica els coneixement
que adquireix a la Universitat, i en aquest sentit és procedent l’aprovació d’un conveni de
cooperació i col·laboració amb la Universitat de Girona.
Disposició
La Junta General resol:
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Primer. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i
el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes.
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,
senyor Miquel Rovira i Comas per ter tal de dur a terme tots i cada un dels tràmits
necessaris per a l’execució dels acords anteriors, i de forma expressa a la signatura del
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: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència, la proposta queda aprovada.
6. ADHESIÓ A VIA OBERTA I SOL·LICITUD DEL SERVEI E-FACT
Motivació
Atès que la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya preveu a l’article 7, relatiu a la cooperació i col·laboració entre les administracions públiques catalanes en matèria de l’ús de mitjans electrònics, que l’administració de
la Generalitat i els ens locals, sense perjudici d’altres fórmules de col·laboració, cooperen
i col·laboren ordinàriament i voluntàriament, a través del Consorci Administració Oberta
de Catalunya.
Atès que aquesta col·laboració i cooperació comprèn, entre d’altres actuacions, l’impuls i
el desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics per les entitats del sector públic de
Catalunya definides a l’article 2 de la Llei. En aquest sentit, l’article 16, sobre l’impuls de
la incorporació dels mitjans electrònics en les relacions de les entitats del sector públic de
Catalunya amb les empreses determina en el seu apartat 3 que les entitats que integren
el sector públic de Catalunya han d ‘impulsar, amb caràcter general, la incorporació dels
mitjans electrònics per agilitzar i millorar l’eficàcia i l’eficiència de llur relacions amb les
empreses i, específicament, en les relacions contractuals i de facturació. Pel què fa a l’ús
de la factura electrònica, la disposició addicional sisena determina que l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, ha d’impulsar l’ús de la factura electrònica entre els actors
econòmics de Catalunya, i ha de col·laborar amb l’Administració General de l’Estat en
l’impuls de l’ús de la factura electrònica.
Vist que en relació amb el paràgraf precedent, la disposició addicional quarta de la Llei
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, relativa alf oment de l’ús de la factura electrònica estableix que, amb l’objectiu de fer plenaPàgina 12 de 21

ment efectives les determinacions de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans elec trònics al sector públ8ic de Catalunya, les entitats del sector públic de Catalunya, han de
promoure l’ús de la factura electrònica com a condició d’execució dels contractes del sector públic.
Atès que l’any 2008, el Consorci Administració Oberta de Catalunya va posar en funcio nament el servei e.FACT que permet a totes les administracions públiques catalanes re bre factures electròniques i, per tant, donar compliment als requeriments normatius anteriors. Per altra banda, en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector públic es va implementar el projecte GeFACT, gestionat pel Departament d’Economia i Coneixement, com a sistema eficient de custòdia i distribució de la facturació elec trònica.
Atès que en l’acord del Govern de data 11 de febrer de 2014, sobre l’aprovació de mesures de projecte corporatius a desenvolupar el 2014 per desplegar l’administració electrònica en l’administració de la Generalitat de Catalunya, es van declarar les solucions corporatives d’administració electrònica per utilitzar en l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, entre les quals s’inclou el sistema de factura electrònica GeFACT, gestionat
pel Departament d’Economia i Coneixement en col·laboració amb el servei e.FACT del
Consorci Administració Oberta de Catalunya, aprovant també, en altres línies d’impuls, la
implantació de la factura electrònica i l’extensió del seu ús a tots els departaments i al
sector públic.
Vist que l’article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrò nica i creació del registre comptable de factures en el sector públic relatiu al punt general
d’entrada de factures electròniques determina que l’Estat, les Comunitats Autònomes i les
entitats locals disposaran d’un punt general d’entrada de factures electròniques a través
de,l qual es rebran totes les factures electròniques que corresponguin a entitats, ens i or ganismes dependents, preveien, a més que les entitats locals puguin adherir-se a la utilit zació del punt general d’entrada de factures electròniques que proporcioni la seva diputació, comunitat autònoma o l’estat.
Atès que en data 13 de novembre de 2014 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluny número 6749 l’Acord del Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre el
punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, en el qual s’acordà:
1) Declarar el servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya com a
punt general d’entrada de factures electròniques de la Comunitat Autònoma de
Catalunya d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures. Aquest
servei ha de garantir la interoperabilitat i l’intercanvi de factures de manera bidireccional amb la plataforma FACe de l’administració General de l’Estat i, si s’escau, amb altres plataformes equivalents.
2) Els ens del sector públic de Catalunya adherits al servei e.FACT resten adherits
automàticament al punt general d’entrada de factures electròniques definit en el
punt 1 anterior.
3) Declarar el servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya punt
general d’entrada de les factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dependent, mitjançant l’aplicació corporatiPàgina 13 de 21

va GeFACT, com a eina eficient i compartida de custòdia i distribució de la factura electrònica.
At`pes l’acord esmentat que permet impulsar la facturació electrònica a Catalunya aprofitant la iniciativa capdavantera a l’Estat del servei e.FACT i donar compliment així a la Llei
estatal, que estableix la obligatorietat a partir del dia 15 de gener de 2015, que totes les
administracions públiques rebin les factures en format electrònic.
Vistes les competències que corresponen a la Junta General del Consorci de Benestar
Social del Ripollès, és procedent adoptar la següent,
Disposició
La Junta General resol:
4.1. Aprovar l’adhesió del Consorci de Benestar Social del Ripollès a la plataforma electrònica “e.FACT – Punt General d’Entrada de Factures electròniques” del Consorci Administració Oberta de Catalunya prevista a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures en el sector públic.
4.2. Manifestar que el Consorci de Benestar Social del Ripollès conneix i accepta les condicions d’ús de la plataforma per la qual s’estableixen les condicions d’ús de la plataforma
e.FACT.
4.3. Habilitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya com a encarregat del tracta ment de les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés en els termes expo sats en la sol·licitud model.
4.4. Mantenir actualitzada la informació de les seves unitats organitzatives implicades en
la gestió de les factures electròniques a la plataforma e.FACT i a responsabilitzar-se de la
gestió de les mateixes, de conformitat amb la disposició addicional trenta-tresena 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.
4.5. Fer un ús responsable de la plataforma e.FACT adequant-se estrictament a les finalitats recollides en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i en la normativa que d’aquesta es derivi, i responsabilitzar-se del bon ús i gestió de la plataforma així com de
qualsevol dany i perjudici directe o indirecte que provingui del ma ús de l’esmentada plataforma.
4.6. Complir amb les instruccions tècniques dels manuals d’ús de la plataforma e.FACT.
4.7. Autoritzar a les persones següents a representar a aquesta administració dins de la
plataforma e.FACT per a l’alta de les unitats que s’han de comunicar a e.FACT per poder
rebre factures electròniques, i a conèixer la informació sobre com donar d’alta les unitats
de la seva administració en e.FACT:
-

Antoni Garcia i Leiva, interventor
Ramon Canadell i Pons
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-

Olga Gay i Perarnau

4.8. Excloure de l’obligació de presentar factura electrònica totes aquelles factures emeses per als seus proveïdors d’import inferior a 5.000,00 euros, a l’empara del què estableix l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
4.9. Notificar aquesta resolució al Consorci Administració Oberta de Catalunya i donar
trasllat a la Intervenció del Consorci als efectes oportuns.
4.10. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Miquel Rovira i Comas a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els
acords anteriors, i de forma expressa a sol·licitar el servei e.FACT.
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.

7. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA PER A L’EXERCICI
2015.
Motivació
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès
per a l’exercici de 2014, 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 2014, junt amb les seves bases d’execució en la forma detallada a
continuació:

INGRESSOS
CAPÍTOL

CONCEPTE

IMPORT
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

0,00
0,00
118.336,00
1.444.308,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.562.644,66

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
1.218.606,88
198.776,25
17.300,00
127.961,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1.562.644,66

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 2014, segons el següent detall:
PERSONAL PLANTILLA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
DENOMINACIÓ
PERSONAL EVENTUAL
De confiança o assessorament
Director
Psicòleg/oga
Pedagògeg/oga
Treballador/a social
Tècnica d’immigració
Educador/a especialitzada

PLACE
GRUP S
L1

VACANT
AMORTITZACIÓ S
1

PERSONAL LABORAL
L1
3
L1
1
L1
8
L2
1
L2
4

-

-

-

2
5
1
3
Pàgina 16 de 21

Fisioterapeuta
Administratiu/va
Auxiliar administratiu/va
Treballador/a familiar
Conductor/a
Monitor/a

L2
L3
L4
L4/L5
L5
L4

1
1
1
27
1
2

3
-

1
1
18
1
2

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 i la Plantilla corresponent a l’exercici
2015, 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. 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.
Sisè. Disposar que en cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà
definitivament aprovat, publicant-se el seu resum per capítols.
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.
8) MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A L’ADAPTACIÓ A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Motivació
L’any 2009 es va constituir el Consorci de Benestar Social, ens integrat per l'Ajuntament
de Ripoll i pel Consell Comarcal del Ripollès
El passat 31 de desembre va entrar en vigor la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), norma que obliga a una
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adaptació dels estatuts dels Consorcis, adaptació que cal adoptar dins d’aquest exercici i
que comporta, entre altres, l’adscripció del Consorci a un dels ens que en formen part
(DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL). En el cas d’aquest Consorci,
es proposa l’adscripció inicialment a l’Ajuntament de Ripoll atenent a la major aportació
anual (DA20.2.f). Tanmateix, en el nou redactat dels estatuts es preveu que en l’eventual
canvi d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos
normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord
amb la disposició esmentada.
Fonaments de dret
I.
II.

L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins
d’interès comú.
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya
(TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula,
entre altres, el règim i els estatus.

III.

Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament,
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha
de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i
acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als
articles 313 i següents.

IV.

L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla
aquesta organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local estableix que els estatuts del consorci han de determinar
l’administració pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi
estipulen i disposa que estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i
control d’aquest ens d’adscripció. Determina també que el personal al servei dels
consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una
reassignació de llocs de treball de les administracions participants essent el
règim jurídic el d’adscripció i les retribucions com a màxim equivalents als
d’aquella.

V.

La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa
que el nou règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de
l’1 de gener de 2015.

VI.

De conformitat amb l'article 11 dels estatuts reguladors del Consorci serà la Junta
General del Consorci la competent per aprovar la modificació estatutària sense
perjudici de la ratificació per part dels ens que en formen part.
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Per tot això, s'emet la següent,
Disposició
L'Assemblea General resol:
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Benstar Social
del Ripollès
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient de modificació dels Estatuts del
Consorci mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis, durant el termini
de trenta dies hàbils per tal que els interessats o interessades puguin presentar les
al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments que considerin convenients.
Tercer. Disposar que transcorregut el termini anteriorment esmentat sense que s’hagin
presentat al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord, i sense perjudici de dictar
la corresponent resolució per a la publicació íntegra dels estatuts modificats.
Quart. Notificar aquesta resolució als membres del Consorci als efectes de procedir a
donar compliment al procediment establert en l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals,
delegant a aquest consorci, si així ho consideren convenient la tramitació de l’expedient
de modificació estatutària.
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Miquel
Rovira i Comas a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a
terme els anteriors acords.
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.
9. VARIS. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ.
Dipsalut. S'informa que s'ha atorgat una subvenció per contractar persones i es farà a
través del Consorci Espais d'Interès Natural del Ripollès. Amb aquesta opció es podrà
contractar uns tres treballadors.
Conveni. S'està treballant amb el conveni de personal amb el comitè.
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Lot de nadal. S'informa que es realitzarà com altres anualitats, extrem que els membres
assistents a la Junta ho troben adequat.
S'informa que hi havia una persona que realitzava tasques de coordinació dels serveis
socials bàsics, si bé aquest persona ha deixat de prestar aquest servei i s'ha demanat
que es realitzessin propostes i si bé no n'hi ha cap de concreta, s'informa que la senyora
Carme Berrocal podria dur a terme aquestes tasques de forma correcta.
Aigua. Es considera que és un verdader problema perquè hi ha diferents persones
pendents d'aigua per impagament. Al respecte la directora considera que es tracta d'un
tema molt delicat i de difícil solució si bé s'hi està treballant i quan es detecta aquesta
problemàtica s'intenta actuar de seguida.
10. PRECS I PREGUNTES.
No n' hi ha.
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió en l'hora i en el dia
indicats en l'encapçalament d'aquesta acta.
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 23 de desembre de 2014. 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
Secretari

Vist i plau,
Miquel Rovira i Comas
President

Pàgina 20 de 21

ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 21 – 4/2014
Data: 23 de desembre de 2014
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 09:00 hores
Hora final: 10:00 hores
ACORDS
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE
L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ I EL CONSORCI BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS EN MATÈRIA DE FORMACIÓ I VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES
SOL•LICITANTS D’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA ALIENA SENSE FINALITAT ADOPTIVA
I EL CORRESPONENT SEGUIMENT I LA PREPARACIÓ I LA VALORACIÓ DELS
SOL•LICITANTS D’ADOPCIÓ D’UN MENOR TUTELAT PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I EL CORRESPONENT SEGUIMENT.
3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS.
4. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIÈ DE COMU
ACORD AMB L’ADJUDICATARI FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
5. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES.
6. ADHESIÓ A VIA OBERTA I SOL·LICITUD DEL SERVEI E-FACT
7. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA PER A L’EXERCICI
2015.
8. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A L’ADAPTACIÓ A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
9. VARIS. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ.
10. PRECS I PREGUNTES.
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