Expedient: 101-003-2016
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 29 – 3/2016
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 29 – 3/2016
Junta General Extraordinària
Data: 5 d’abril de 2016
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 17:45 hores
Número total de pàgines acta: 11, enumerades de la 1 a la 11.
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:
ACORDS
1. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2016 PEL SISTEMA DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Motivació

Vist l’expedient núm. 01/2016 de modificacions de crèdits pel sistema de suplements de
crèdits que s’ajusta a la normativa vigent.
Vista la Memòria del President i l’informe emès per la Intervenció Municipal, es proposa a
la Junta del Consorci l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 01/2016 segons es detalla a continuació:
El detall de la proposta és el següent:
Suplements de crèdit ordinaris (Capítol 1)
PARTIDA

Concepte

2016.11100.231.11000
Bàsiques personal laboral eventual (Atenció Social Primària)
2016.11100.231.13000
Bàsiques Laboral Fix (Atenció Social Primària)
2016.11100.231.13100
Retribucions personal laboral temporal (Atenció Social Primària)
2016.12100.233.13000
Bàsiques Laboral Fix (Ajut a Domicili)
2016.12100.233.13100
Retribucions personal laboral temporal (Ajut a Domicili)
2016.12300.233.13100
Retribucions personal laboral temporal (Servei transport adaptat)
2016.13100.231.13100
Retribucions personal laboral temporal (Inf. i assessor. dones)
2016.13200.231.13100
Retribucions personal laboral temporal (Centres Oberts)
2016.13300.231.13000
Bàsiques Laboral Fix (Unitat Escolarització Compartida)
2016.13300.231.13100
Retribucions personal laboral temporal (Unitat Escolar.Compart.)
2016.13400.231.11000
Bàsiques personal laboral eventual (Servei integració familiar)
2016.13400.231.13000
Bàsiques Laboral Fix (Servei integració familiar)
2016.13400.231.13100
Retribucions personal laboral temporal (Servei integració familiar)
2016.14100.231.13100
Bàsiques personal laboral eventual (Convivència i Cohesió Social)
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS ORDINARIS (Capítol 1)

Consig.
Anterior
11.918,99
42.428,04
216.979,92
57.602,98
229.212,94
21.615,69
28.279,86
43.421,15
13.784,27
9.145,34
11.918,98
35.063,22
27.038,62
55.979,31
804.389,31

Modificació

Consig. Actual

1.503,01
4.279,27
15.329,52
7.843,05
22.062,26
1.027,85
2.015,55
2.037,65
1.732,89
333,61
1.503,00
3.735,86
1.833,00
1.632,42
66.868,94

13.422,00
46.707,31
232.309,44
65.446,03
251.275,20
22.643,54
30.295,41
45.458,80
15.517,16
9.478,95
13.421,98
38.799,08
28.871,62
57.611,73
871.258,25

ORIGEN DEL FONS DEL PRESSUPOST ORDINARI
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
PARTIDA

Concepte

2015.19100.87000
RLT per despeses generals (A cte. Paga Extra 2012)
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

Consig.
Anterior
0,00
0,00

Modificació

Consig. Actual

66.868,94
66.868,94

66.868,94
66.868,94

Segon: Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria i exposar al públic
l’esmentat acord pel període de 15 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona als efectes oportuns.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública els
presents acords restaran aprovats definitivament.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta del Consorci.
2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE
PAGAMENT

Motivació
Atès que a la comptabilitat d’aquest Consorci consta una obligació pendent de pagament
d’exercicis tancats, que cal anul·lar per tractar-se d’un error en el contret inicial
corresponent a una subvenció inicialment aprovada l’any 2010 per import de 3.000,00
euros.
Vist que durant l’exercici 2011 es va pagar un import de 665,00 euros, d’acord amb la
despesa que finalment es va justificar.
Vist el Decret del President i l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal, es
proposa a la Junta del Consorci l’adopció del següent acord:
Disposició
La Junta General resol:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de l’obligació que es detalla a continuació:
PARTIDA
2010.10230.233.48000

Tercer
Centre de dia de Ribes de Freser, resta subvenció 2010

Import
2.335,00

Segon: Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta del Consorci.
3. EXPEDIENT DE CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA
MOTIVACIÓ
Donat 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 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.

Vistes les ofertes presentades, i vist l’Informe d’Intervenció, la Junta General acorda:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de tresoreria per fer front als desajustos
temporals que es produeixen a la tresoreria del Consorci amb BBVA amb les següents
característiques:
- Import. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tipus d’interès . . . . . . . . . . . . . .
- Revisió i Liquidació d’interessos
- Comissió d’obertura . . . . . . . . . .
- Comissió d'Estudi . . . . . . . . . . . .
- Comissió de Disponibilitat . . . . .
- Intervenció . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000 Euros
0’37 % fix
Trimestral
0'00 %
0,00 %
0'025 %
Secretari/a de l'Entitat

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. JOAN MANSO BOSOMS . . . . . . . . . .
- SR. ANTONI GARCIA LEIVA . . . . . . . . .
- SR. RAMON CANADELL PONS . . . . . . .

43632913G
38402731E
40601475N

President
Interventor Accidental
Tresorer Accidental

Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
S’inclou per urgència, l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci
de Benestar Social del Ripollès per a la contractació agregada del manteniment informàtic així
com la implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC. Sotmesa a votació la
urgència es procedeix a la inclusió en l’ordre del dia.
4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ
AGREGADA DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I SERVEI DEL CONSORCI AOC.
Motivació
El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica, jurídica i
econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a) del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de
Catalunya, amb la finalitat que en tots els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme,
amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els
articles 66 i 67 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, són de competència local.
Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el
Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del servei de manteniment

informàtic de tots aquests ens i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del
Consorci AOC, amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, ens integrat per l'Ajuntament de Ripoll i el Consell
Comarcal del Ripollès, té la seva seu al mateix edifici que el Consell Comarcal del Ripollès i
també està interessat en agregar la demanda del servei de manteniment informàtic i la
implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb tots aquests ens.
Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar amb
aportacions de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa Administració
Pública, es tramitarà un únic expedient per l'òrgan de contractació al que correspongui
l'adjudicació del contracte, havent-se d'acreditar en l'expedient la plena disponibilitat de totes les
aportacions i determinar l'ordre del seu abonament, amb inclusió d'una garantia per a la seva
viabilitat.
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats
públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans
tècnics idonis per dur-la a terme. Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o
entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha
de formalitzar mitjançant un conveni.
El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la implantació de
l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots els municipis i consorcis de
la comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General en virtut dels
estatuts vigents del Consorci, motiu pel qual és procedent adoptar la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci de Benestar
Social del Ripollès per a la contractació agregada del manteniment informàtic, així com la
implantació de l’administració electrònica i serveis del Consorci AOC, que es transcriu a
continuació:
“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL
MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I SERVEIS DEL CONSORCI AOC.
Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il·lustríssim Senyor
Joan Manso i Bosoms, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora

Marta Arxé i Llagostera, en virtut de les facultats conferides per acord del Consell de
Govern del dia X.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, representat pel seu vicepresident,
l'Il·lustríssim Senyor Jordi Munell i García, assistit pel senyor Gerard Soldevila Freixa,
secretari de la corporació.
Antecedents i motivació
1. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica,
jurídica i econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a)
del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya, amb la finalitat que en tots els municipis del
seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis,
les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local.
2. Donat l’interès i la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la
comarca, el Consell Comarcal del Ripollès té la intenció d’agregar la demanda del
servei de manteniment informàtic de tots aquests ens i la implantació de l'administració
electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb un interès comú d’estalvi econòmic i
procedimental.
3. El Consorci de Benestar Social del Ripollès, ens integrat per l'Ajuntament de Ripoll i
el Consell Comarcal del Ripollès, té la seva seu al mateix edifici que el Consell
Comarcal del Ripollès i també està interessat en agregar la demanda del servei de
manteniment informàtic i la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del
Consorci AOC, amb tots aquests ens.
4. Els articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeixen
la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes
d’adquisició centralitzada.
L'article 109.5 del TRLCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar
amb aportacions de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa
Administració Pública, es tramitarà un únic expedient per l'òrgan de contractació al que
correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se d'acreditar en l'expedient la plena
disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu abonament, amb
inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat.
D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu que la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres
òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a
terme. Així mateix, l’apartat 5è preveu que si l’òrgan, organisme o entitat pública que
rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de
formalitzar mitjançant un conveni.

5. El Consell Comarcal del Ripollès ha detectat que el manteniment informàtic i la
implantació de l'administració electrònica és un servei de prestació necessària a tots
els municipis i consorcis de la comarca, que permet obtenir més estalvi i eficiència.
6. En virtut d’aquest marc legal, el Consorci de Benestar Social del Ripollès està
interessat a participar en el benefici que comporta la contractació agregada del servei
del manteniment informàtic de la seva corporació i de la implantació de l'administració
electrònica i dels serveis del Consorci AOC, amb la gestió del Consell Comarcal del
Ripollès. La Junta General del Consorci ha aprovat, en data 5 d’abril de 2016.,
encarregar al Consell Comarcal la gestió de la contractació agregada del servei del
manteniment informàtic de la seva corporació i de la implantació de l'administració
electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES:
1. Actuacions objecte del conveni
El Consorci encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la gestió de la contractació
agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la implantació de
l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC, mitjançant la contractació
centralitzada en el Consell Comarcal, juntament amb tots aquells municipis i consorcis
de la comarca del Ripollès que també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un estalvi econòmic
i procedimental.
2. Procediment
a) El Consorci es compromet a l’aprovació per acord d'aquell òrgan que en tingui la
competència, de la disposició de la despesa anual necessària, que serà un requisit
previ essencial per iniciar el procediment de licitació del servei del manteniment
informàtic de la seva seu, la implantació de l'administració electrònica i dels serveis del
Conveni AOC.
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Ripollès elaborarà l’expedient per a la
contractació agregada del servei del manteniment informàtic de la seva seu, la
implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Conveni AOC. Aquesta
contractació la realitzarà de manera agregada amb la resta de municipis i consorcis
que li hagin encarregat aquesta gestió, i triarà la modalitat contractual més favorable
d’acord amb el seu criteri i la legislació d'aplicació.
c) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que resulti
adjudicatària i el signarà.
d) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de manera
segregada i s’adreçarà als diferents municipis i organismes, com a titulars i
responsables del pagament.
e) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals
-fiscalitzant les tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment
de l'execució contractual. També actuarà com a interlocutor entre l’empresa
adjudicatària i els ajuntaments i consorcis per a tots els temes que siguin rellevants en
la gestió del servei.
f) El Consorci designarà necessàriament una persona responsable del contracte que
actuarà com a interlocutor amb el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa
adjudicatària les seves necessitats, requeriments i consultes.
3. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu

Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon al
Consorci.
El contracte preveurà un preu màxim hora de 30 €, més 6,30 € corresponent al 21%
d'IVA, que resulta un import total de 36,30 €/hora.
El Consorci cal que trameti al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de l’òrgan de
govern competent del compromís de despesa per import de 10.890 euros/any,
corresponent a la contractació del servei del manteniment informàtic del Consorci, la
implantació de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC, IVA inclòs,
en l’aplicació pressupostària dels pressupostos de 2016 -per aquesta anualitat el
compromís és per l'import proporcional als mesos que restin de l'anualitat, des de la
data d'aprovació d'aquest conveni-, 2017 i 2018 amb el concepte corresponent al
servei objecte d’aquesta contractació. Aquesta tramesa és un requisit previ essencial
per iniciar el procediment de licitació.
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, el Consorci es compromet a:
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels plecs de
clàusules administratives particulars, així com de les valoracions efectuades, les
propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la mesa de contractació.
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i
posteriorment es formalitzi el contracte.
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la
perfecció del contracte en aquests mateixos termes i condicions.
- Assumir les condicions, horaris i prestacions tècniques del servei, tal com estan
especificades en l’annex 1 d’aquest conveni, les quals seran incorporades en el plec
de clàusules tècniques corresponent.
4. Relacions amb l'empresa adjudicatària
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis al Consorci d’acord amb
el preu i les condicions fixades en el contracte. El Consorci haurà de pagar a l'empresa
adjudicatària en el termini màxim de trenta dies, en compliment 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
les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
5. Seguiment i incidències
En cas que el Consorci incompleixi el termini establert per als pagaments amb
l'adjudicatària, rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als
interessos corresponents.
El Consorci comunicarà al Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin
del desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i
constància administrativa per a una possible resolució.
El servei corresponent del Consell Comarcal farà les tasques de seguiment i control
dels acords contractuals amb l'empresa adjudicatària (validació de factures,
compliment de compromisos, incidències, etc.).
6. Vigència del conveni

La vigència del conveni s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període
de vigència del contracte/garantia previst en el contracte signat entre el Consell
Comarcal del Ripollès i l’adjudicatària, en un termini màxim d’un any.
7. El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant
del Consell Comarcal com del Consorci.
8. L’incompliment del conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
resolució d’aquest.
9. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.
10. Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) per mutu acord.
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.
11. La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per conèixer dels litigis
que puguin sorgir entre les parts signants d’aquest conveni.
ANNEX 1
Informació que s'incorporarà al plec de clàusules tècniques:
Prestació del manteniment informàtic presencial al Consorci de Benestar Social del
Ripollès

Consorci

Hores any

Preu €/hora

21%IVA

PREU MÀXIM HORA
IVA INCLÒS*

Consorci
de
Benestar Social del
Ripollès

300 h/ any

30 €/h

6.30 €

36,30 €/H
IVA inclòs

* Aquest preu inclou l’assistència presencial al Consorci, on-line durant tota la jornada
de treball del Consorci i els desplaçaments des del centre de treball de l’adjudicatari al
Consorci i a la inversa.
La contractació és per al còmput de 300 h/any, en el benentès que és facultat del
Consorci determinar el repartiment d’aquestes hores en el temps (fixació de les hores
per dia/setmana/etc..).”
Segon. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès pel seu coneixement i a
l’efecte corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al vicepresident del Consorci, senyor
Jordi Munell i Garcia a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els
acords anteriors, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta resolució.

Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
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 5 d’abril de 2016. 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

ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 29 – 3/2016
Junta General Extraordinària
Data: 5 d’abril de 2016
ACORDS
1. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2016 PEL SISTEMA DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT
2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXA D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE
PAGAMENT
3. EXPEDIENT DE CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA
4. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA
DEL MANTENIMENT INFORMÀTIC, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I SERVEI DEL CONSORCI AOC.

