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ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 26 – 5/2015
Junta General Extraordinària
Data: 23 de desembre de 2015
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 16:30 hores
Hora final: 17:40 hores
Número total de pàgines acta: 8, enumerades de la 1 a la 8.
Assistents
Joan Manso i Bosoms
Maria Immaculada Constans i Ruiz, Vocal
Miquel Rovira i Comas, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
Absents amb justificació
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Absents sense justificació
Cap
President
Joan Manso i Bosoms
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:
PROPOSTES
1. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2014

Motivació
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Consorci, el COMPTE GENERAL,
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici de 2014, i en atenció als informes que consten en els
seus expedients, dels quals es desprèn que es troben conformes i que no s’ha produït cap
reclamació en contra durant els quinze dies i vuit dies més, en què han estat a exposició pública,
segons anunci publicat en el BOP número 220, del dia 16 de novembre de 2015.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el Compte GENERAL del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent
a l’exercici econòmic de 2014.
Segon. Remetre còpia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, òrgan al qual s’ha de rendir el
Compte General, en virtut de la seva competència sobre fiscalització externa dels mateixos.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
2. APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL I L'AJUNTAMENT
DE CAMPDEVÀNOL I L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, EN RELACIÓ A UN
HABITATGE D'EMERGÈNCIA.
Motivació
En data 2 de desembre de 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre Adigsa,
organisme aleshores competent, i l’Ajuntament de Campdevànol en virtut del qual es cedia a
l’Ajuntament l’ús d’un habitatge públic, el situat al carrer Major, 8, Bl.1, bx 1a (ref. 17-9667-0001)
de Campdevànol.
L’empresa pública Adigsa es va dissoldre en data 27 de desembre de 2010 i d’acord amb el que
estableix la disposició transitòria segona de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, “les activitats i funcions que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta
llei, estigui duent a terme Adigsa passen a ser assumides per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya”, la qual s’ha subrogat en les posicions jurídiques d’aquesta empresa.
L’Ajuntament de Campdevànol cedeix la gestió del pis al Consorci de Benestar Social del Ripollès
per destinar-lo a cobrir les necessitats d’habitatge sorgides en casos d’urgència o emergència
social, atès que el Consorci es un mitjà propi de l’Ajuntament de Campdevànol per la gestió dels
Serveis Socials.
Pel motiu abans exposat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Campdevànol i
el Consorci de Benestar Social del Ripollès han considerat la necessitat d’establir un mecanisme
de col·laboració i suport mutu per a l’accés a aquest habitatge públic i el desenvolupament dels
programes socials d’habitatge, relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats
d’atenció.
D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’Agència té com objectiu executar i gestionar les polítiques d’habitatge
que són competència de la Generalitat, les quals s’han de desenvolupar d’acord amb els principis

de cooperació i col·laboració amb els ens locals i en concertació, si s’escau, amb altres ens de
caràcter públic o privat.
L’article 3.1.q) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol atorga a l’Agència la funció d’ evitar que cap
persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics i garantir l’estabilitat i la seguretat dels
residents més vulnerables.
L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes
i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències
respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
Per tot això s'emet la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social i l'Ajuntament de
Campdevànol i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en relació a un habitatge d'emergència.
Segon. Notificar aquesta resolució al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
pel seu coneixement i a l'efecte corresponent.
Tercer. Publicar extracte d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joan Manso i
Bosoms a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquests acords i de
forma expressa a signa el conveni objecte d'aprovació.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

3. SUMAR I CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA
3.1. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL
DE CATALUNYA
Vist que en data 5 de novembre de 2014, el Consorci d’Acció Social de Catalunya va aprovar la
modificació dels estatuts socials de dit Consorci, acord que es transcriu a continuació:
"Aprovació de la modificació deis Estatuts Socials del Consorci d' Acció Social de Catalunya.
El Consorci d' Acció Social de Catalunya, ens públic de caràcter associatiu, esta subjecte al regim jurídic establert als
seus Estatuts, que li atribueixen caràcter local i determina que el funcionament i l'actuació del mateix es regira pels
Estatuts del Consorci i per la normativa de regim local.
Atesa !'entrada en vigor de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de I'Administració Local
(LRSAL), es considera necessari procedir a modificar determinats aspectes deis estatuts, que hauran d'adaptar-se a
l'esmentada normativa, determinant I'Administració Pública on quedin adscrits així com el seu regim orgànic, econòmic

i financer, d'acord ambla disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
Atesa també !'entrada en vigor el dia 18 de setembre de 2014 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que regula el regim de separació deis membres del
consorci administratiu i, quan aixo doni lloc a la seva dissolució, amb l'obligació d'adaptar els estatuts en aquells que ja
estiguin creats.
Atès que el Consorci d'Acció Social de Catalunya com a entitat vinculada o dependent de la Diputació de Girona, ha
quedat classificada per acord del pie de 23 de setembre de 2014, segons les previsions de la Disposició Addicional
Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, redactada conforme a la LRSAL, als
efectes de determinar el nombre màxim de membres del Consell d'Administració i òrgans superiors de govern o
administració.
Atès que aquest Consorci ha quedat classificat en el grup 2 que determina que el nombre màxim deis membres del
Consell Executiu és de 12, caldra també fer aquesta previsió en els
estatuts.
Atès que el Consorci d'Acció Social de Catalunya va constituir-se amb l'aprovació dels Estatuts, els quals han estat
objecte de modificació en virtut deis acords adoptats en sessions celebrades en les dates de 22 de juliol de 2009, 22 de
mar<; de 2010, 9 de novembre de 2011, 28 de novembre de 2012 i 23 d'abril de 2013.
Considerant l'informe del Secretari del Consorci d'Acció Social de Catalunya, emes en data 24 de març de 2014, i de
conformitat amb les competències atribuïdes a l'article 11.1 dels Estatuts, i amb el vot favorable de la majoria absoluta,
d'acord amb l'article 14, la Junta General del Consorci d'Acció Social de Catalunya aprova per unanimitat deis
assistents els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació deis Estatuts socials del Consorci d'Acció Social de Catalunya en els
articles 1. Denominació, naturalesa i administracions consorciades, 22. Gerencia, 31. Personal, 33. Separació de
membres, dissolució i liquidació i 35. Dissolució, que queden redactats com segueix:
"Article l. Denominació, naturalesa i administracions consorciades
l. EI Consorci d'acció social de Catalunya es constitueix com a ens públic de caracter associatiu,
constituït, originariament, pels següents membres:
• Consorci de Benestar Social de la Garrotxa.
• Consorci de Serveis Socials del Gironès- Salt.
• Consorci de Benestar Social del PI a de I'Estany- Banyoles.
Té la consideració d'ens local a/s efectes de la Disposició Addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
introduïda per la LRSAL. És de caràcter voluntari, de natura/esa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica pròpia
i de plena capacitat jurídica i d'obrar per crear i gestionar serveis i activitats d'interès local o comú, dintre de l'àmbit de
les seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquest efecte pot realitzar actes d'administració i de disposició de
béns, formalitzar contractes, defensor judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, dur a terme tots els
actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els presents
Estatuts i pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de regim local.
2. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat per l'adhesió d'altres administracions
públiques consistents en Cansareis d' Acció social o de Benestar social, Diputacions provincials, Consells comarcals o
Ajuntaments, altres ens associatius de caràcter públic i per entitats privades sense anim de lucre que tinguin finalitats
d'interès públic concurrents amb l'objecte i fins del Consorci.
3. Pera la incorporació d' un nou membre al consorci caldrà seguir el següent procediment:
1) Sol·licitud formal per part del membre interessat, dirigida al president del Consorci.
2) Exposició de la sol· licitud, per part del Presidenta la Comissió delegada del Consorci.
4) Votació de la Comissió delegada.
5) Per ser admès un nou membre caldrà el vot favorable de la unanimitat del nombre legal de
membres de la Comissió delegada.
6) Comunicació formal al candidat de la decisió acordada.
7) En cas d'acceptació, s'aprovara el corresponent conveni d'adhesió i es ratificara l'acord d'adhesió per la Junta
general, en la proxima sessió que aquesta celebri.
4. El Consorci d'Acció Social {CASC) estora adscrit al membre d'aquest, que en cada exercici pressupostari i per tot
aquest període compleixi, en primer terme, amb els criteris de prioritat establerts a la Disposició Addicional vintena de
la Llei 30/1992, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de I'Administració
Local.

5. El consorci estora subjecte al regim de pressupost, comptabilitat i control del membre associat al qual estigui adscrit,
sense perjudici de la seva subjecció a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera. "
"Article 22. Gerència
El gerent serà escollit d'acord amb els criteris d'idoneïtat, merit i capacitat, mitjançant un procediment que respecti la
publicitat i la concurrència. En cas que la persona designada en el càrrec no tingui la condició de funcionari/aria de
carrera, se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d'alta direcció."
"Article 31. Personal
El personal al servei del Consorci s'integrara a la plantilla aprovada per la Junta General, en la qual hi constara el
número, la categoria, les funcions i les retribucions deis llocs de treball.
Les funcions de la Secretaria i la intervenció del Consorci seran desenvolupades per personal funcionari .
Els ha de nomenar la Comissió Delegada de la Junta General d'entre els funcionaris o les funcionaries amb habilitació
nacional.
La selecció del personal del Consorci es farà a través de convocatòria pública, segons les bases que el President
aprovi, les quals garantiran en tot cas els principis constitucionals d'igualtat, merit, capacitat i publicitat.
La contractació del personal del Consorci serà de caràcter laboral en qualsevol de les seves modalitats.
També podrà prestar serveis al Consorci, personal de qualsevol de les entitats consorciades, en regí m de comissió de
serveis."
"Article 33. Separació de membres, dissolució i liquidació
1. Cadascun deis ens consorciats podrà separar-se'n, sempre que doni un preavís al mateix Consorci abans de la
finalització de l'exercici en curs, que estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i
que en garanteixi el compliment deis pendents.
2. El dret de separació s'haurà d'exercitar per escrit notificat a la Junta General del Consorci.
3. Un cop rebut el preavís de separació d'algun membre, es reunira la Junta general per tal d'impulsar, si s'escau, les
modificacions estatutàries i pressupostaries oportunes, o eventualment, la dissolució del Consorci.
4. La quota de separació es calculara per part de la intervenció del Consorci, atenent els mateixos criteris a aplicar en
el cas de liquidació.
5. S'acordara per part del Consorci la forma i condicions en que tindrà el pagament de la quota de separació, en el
supòsit que sigui positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret
de separació si la quota és negativa."
"Article 35. Dissolució
1. L'acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del consorci i també la reversió a cada entitat
consorciada deis seus béns i drets, i s'ha de determinar l'assumpció de les obligacions respectives.
2. La dissolució del Consorci requereix /'acord de la Junta General, adoptat amb el vot favorable de les dues terceres
parts del nombre de fet, i en tot cas de la majaría absoluta i del nombre legal de membres i la ratificació per part deis
òrgans competents deis ens consorciats. Si no s'assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat conserva el seu
dret de separació d'acord amb l'article anterior.
3. L'acord de la Junta General sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la forma de la liquidació del seu actiu i
passiu i revertiment de les seves obres i instal·lacions a les administracions consorciades, d'acord amb la ponderació
deis criteris de preservació de l'interes públic i d'equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens
consorciat al 1/arg de la durada del Consorci.
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultara d'aplicació el que disposa
l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa."
SEGON.- Sotmetre el projecte de modificació deis Estatuts a informació pública pel termini de trenta dies hàbils,
mitjançant publicació d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d'edictes del Consorci d' Acció
Social de Catalunya, a la web del Consorci d' Acció Social de Catalunya i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a efectes de la presentació d'al·legacions i reclamacions pera les persones interessades.
TERCER.- Notificar aquest acord als governs locals adherits al Consorci d'Acció Social de Catalunya, a efectes que
puguin presentar al·legacions al que estimen adient, en un termini de trenta dies hàbils des del dia següent a la
recepció de la notificació.
QUART.- En casque no es presentin al·legacions ifo reclamacions, l'acord esdevindrà definitiu.

Amb posterioritat, es donarà trasllat deis Estatuts aprovats als governs locals adherits al Consorci d'Acció Social de
Catalunya a fi de que procedeixin a la ratificació deis mateixos.
CINQUE.- Contra el present acord, que es considera un acte de tramit, no es pot interposar cap recurs.
SISE.- Facultar al President del Consorci d' Acció Social de Catalunya perla signatura de quants documents siguin
necessaris pera l'execució del present acord."

Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci d’Acció Social de Catalunya que
afecten als articles 1. Denominació, naturalesa i administracions consorciades, 22. Gerència. 31.
Personal, 33. Separació de membres, dissolució i liquidació i 35. Dissolució, que consten en
l’acord adoptat pel Consorci d’Acció Social de Catalunya transcrit a l’apartat motivació.
Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci d’Acció Social de Catalunya pel seu coneixement i
a l’afecte corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, al president del Consorci de
Benestar Social del Ripollès, per tal que pugui signar tots i cada un dels documents que siguin
necessaris per a dur a terme els acords anteriors.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
En relació als altres assumptes referents al Consorci d’Acció Social de Catalunya i a l’empresa
SUMAR, s’acorda que es convocarà una Junta General per tal de debatre aquest assumpte i es
convidarà als representants de l'empresa SUMAR als efectes que presentin el projecte i la
documentació.
4. VARIS. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
−

−

−

Habitatges. S'informa arrel de l'entrada en vigor de la Llei 24/12015, de 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica, i en específic s'informa sobre els diferents assumptes de desnonament i de
pobresa energètica, així com els possibles reallotjaments obligatoris que afectin als ens
locals. S'informa que hi ha l'aparició d'un concepte denominat gran tenidor de finques i el
què això suposa. Així mateix, es considera necessari sol·licitar en el registre d'habitatges
buits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Immigració. En relació als refugiats s'informa que en data d'avui encara no es coneix la
realitat quina serà, no obstant, s'acorda que en el proper Consell d'Alcaldes es decideixi
que es vol fer. Per altra banda, en relació al Pla d'Acollida es recorda que cal que les
person es facin un recorregut en relació a la llengua i coneixements de l 'entorn a través
d'hores de formació.
Fundació Televall. Els treballadors a 31 de desembre sembla ser que deixen de
treballar atès que no estan percebent cap tipus de retribució.

11. 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 2015. I perquè així consti, estenc aquesta acta, per ordre i amb el vist i
plau del President del Consorci, senyor Joan Manso i Bosoms.

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari

Vist i plau,
Joan Manso i Bosoms
President
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