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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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 15 de març de 2016.

Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 15 de març de 2016.
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.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 5 d’abril de 2016.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 5 d’abril de 2016.
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.

2. INFORME DE TRESORERIA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016, EN COMPLIMENT D’ALLÒ
PREVIST EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29
DE DESEMBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
Es dóna compte de l’Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent al Primer Trimestre del 2016, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, que es transcriu a continuació:
“Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent al Primer
Trimestre del 2016, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
ANTECEDENTS
El que disposa el present informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat,

de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El registre comptable de factures estarà interrelacionat o integrat amb el sistema d'informació
comptable, d'acord amb l'art. 8 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.
Segons el que estableix l’article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els terminis de pagament seran
de 30 dies (efectius des de la data d'aprovació).
En cas de demora en les terminis previstos anteriorment, l’administració haurà d’abonar al
contractista els interessos de demora, així com la indemnització per els costos del cobrament en
els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquest informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per
al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, inclou el número i la quantia global de les
obligacions pendents en les que s’està incomplint els terminis. En l’informe es consideren la
totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents
justificatius pendents de pagament al final del mateix.
Sense perjudici de la seva presentació i debat al Plenari Municipal, aquest informe haurà de
remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i a l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Financera, que té
atribuïda la tutela financera de la Entitat Local.
LEGISLACIÓ APLICABLE







Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques

En virtut d’això, aquest Tresorer emet aquest INFORME, que inclou els següents apartats:




Pagaments realitzats en el trimestre
Factures pendents de pagar al final del trimestre
Interessos de demora pagats en el trimestre

D'acord amb aquest càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors en el Primer Trimestre
2016 per a les factures pagades és de 28 dies, fent l'observació que aquesta dada resulta del
càlcul des de la data de registre de la factura, i per tant està dins el termini legal de pagament que
estableix la normativa, que és 30 dies per a l'aprovació des de la data de registre i 30 per al

pagament des de la data d'aprovació. Per a les factures pendents de pagament a finals del
trimestre, el termini és de 26 dies des de la data de registre.
Ramon Canadell i Pons. Tresorer. Ripoll, 21 d’abril de 2016”

Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
3. INFORME DE TRESORERIA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016, EN COMPLIMENT D’ALLÒ
PREVIST EN LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29
DE DESEMBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
Es dóna compte de l’Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent al Segon Trimestre del 2016, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, que es transcriu a continuació:

“Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent al
Segon Trimestre del 2016, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
ANTECEDENTS
El que disposa el present informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta
entitat, de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El registre comptable de factures estarà interrelacionat o integrat amb el sistema
d'informació comptable, d'acord amb l'art. 8 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.
Segons el que estableix l’article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els terminis de
pagament seran de 30 dies (efectius des de la data d'aprovació).
En cas de demora en les terminis previstos anteriorment, l’administració haurà d’abonar
al contractista els interessos de demora, així com la indemnització per els costos del
cobrament en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquest informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, inclou el número i la
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint els terminis. En
l’informe es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la
totalitat de factures o documents justificatius pendents de pagament al final del mateix.

Sense perjudici de la seva presentació i debat al Plenari Municipal, aquest informe haurà
de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i a
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Financera,
que té atribuïda la tutela financera de la Entitat Local.
LEGISLACIÓ APLICABLE









Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
pel qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de
juliol
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
que es regulen les obligacions de facturació.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic.
Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques

En virtut d’això, aquest Tresorer emet aquest INFORME, que inclou els següents
apartats:




Pagaments realitzats en el trimestre
Factures pendents de pagar al final del trimestre
Interessos de demora pagats en el trimestre

D'acord amb aquest càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors en el Segon
Trimestre 2016 per a les factures pagades és de 22 dies, fent l'observació que aquesta
dada resulta del càlcul des de la data de registre de la factura, i per tant està dins el
termini legal de pagament que estableix la normativa, que és 30 dies per a l'aprovació
des de la data de registre i 30 per al pagament des de la data d'aprovació. Per a les
factures pendents de pagament a finals del trimestre, el termini és de 53 dies des de la
data de registre.
Ramon Canadell i Pons. Tresorer. Ripoll, 19 de juliol de 2016”
Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
4. APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU ENTRE ELS EMPLEATS/ADES PÚBLICS DEL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Motivació

Amb data 27 de maig de 2016, es va assolir pel Consorci de Benestar Social del Ripollès i els
representants dels empleats públics i empleades públiques, constituïts en la Mesa de Negociació,
un acord mitjançant el qual es procedeix a la signatura d'un acord de condicions de treball que
haurà de regir la política de personal durant el període de dos anys a comptar a partir de la seva
publicació.
Aquest acord regulador de condicions de treball dels empleats públics del Consorci de Benestar
Social del Ripollès ha estat fruït d'un procés de negociació on ha primat l'adaptació a la normativa
vigent dels diferents acords i pactes que es venien aplicant.
Fonaments jurídics
I. La Mesa va ser constituïda d'acord amb el què disposa els articles 34 i següents de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, essent necessari elevar aquest acord
a l'òrgan competent del Consorci de Benestar Social del Ripollès per tal de que el text resultat de
la negociació sigui aprovat, tal i com disposa l'article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en relació amb els estatuts vigents i d’acord amb l'article 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 52 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.
II. El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de personal, i el Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal de les Entitats Locals, contemplen en ambdós casos diferent normativa aplicable a l'empleat públic, si bé és l'article 37 de la
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic la que estableix les matèries objecte de negociació, alhora establint un llistat de matèries excloses de la negociació.
III. Aprovat pel Consorci i signat per les parts l'acord regulador de les condicions de treball dels
empleats públics del Consorci, en compliment d'allò que disposa l'article 38.6 de la Llei 7/2007,
de 12 d'abril, Estatut Bàsic de l'Empleat Públic s'haurà de remetre a l'Oficina Pública que dada
administració competent determini a l'autoritat corresponent ordenarà la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província que correspongui, en aquest cas, Girona.
Disposició
La Junta General del Consorci resol:
Primer. Aprovar el text que recull l'acord regulador de condicions de treball dels empleats/ades
públics del Consorci de Benestar Social del Ripollès pel període de dos anys des de la seva publicació.
Segon. Remetre l'expedient al servei de recursos humans del Consorci de Benestar Social del
Ripollès per tal que en prepari la tramitació reglamentària davant dels Serveis Territorials a Girona
del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya als efectes de que es procedeixi a la seva inscripció en el Registre de Convenis dels Serveis Territorials i ordeni la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Facultar al President, il·lustríssim senyor Joan Manso i Bosoms, a signar tots i cada un
dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els acords anteriorment esmentats, i de

forma expressa el text que recull l'acord regulador de condicions de treball dels empleats/ades
públics del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

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

5. APROVACIÓ DEL PLA D’ACOLLIDA DE PERSONES NOUVINGUDES
Motivació
El Pla de Ciutadania i Immigració del Ripollès, gestionat pel Consorci de Benestar Social del
Ripollès, constitueix un marc general d’actuació que pretén aconseguir la plena incorporació
social de les persones immigrades.
El preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya emfatitza la importància substantiva de les
aportacions de les poblacions diverses a l’existència i a l’ésser mateix del país: «Catalunya s’ha
anat fent en el decurs del temps amb les aportacions d’energies de moltes generacions, de
moltes tradicions i cultures, que hi han trobat una terra d’acollida (...). És un país ric en territoris i
gents, una diversitat que la defineix i l’enriqueix des de fa segles i l’enforteix per als temps
venidors; (...) és una comunitat de persones lliures on cadascú pot viure i expressar identitats
diverses, amb un decidit compromís comunitari basat en el respecte per la dignitat de cadascuna
de les persones. L’aportació de tots els ciutadans i ciutadanes ha configurat una societat
integradora.»
L’article 15.3 de l’Estatut d’autonomia estableix la possibilitat que els drets que el mateix Estatut
reconeix als ciutadans de Catalunya, és a dir, als catalans com a persones que gaudeixen de la
ciutadania de Catalunya —bo i entenent aquesta condició com la dels nacionals espanyols amb
veïnatge administratiu al territori català—, s’estenguin també «a altres persones».
Cal tenir en compte les condicions de l’exercici dels drets i deures de les persones que no tenen
nacionalitat espanyola són regulades per la legislació de l’Estat. La Llei orgànica 4/2000, de l’11
de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en el marc
de l’article 13 de la Constitució espanyola, atribueix un grau d’exercici dels drets més elevat o
menys en funció de si la persona és resident amb autorització per a treballar, resident sense
autorització per a treballar o no disposa de cap autorització. És el cas, per exemple, del dret al
treball, que es reserva a les persones estrangeres residents amb autorització per a treballar, o el
dret a les ajudes en matèria d’habitatge, que es reserva a aquelles que disposen de l’autorització
de residència. Aquesta distinció és clau, sobretot si es considera que contínuament viuen i
treballen a Catalunya —i també al conjunt de l’Estat i a molts llocs d’Europa— moltes persones
estrangeres que s’hi estableixen durant períodes considerables en una situació administrativa
irregular.
Dins d’aquest marc jurídic i amb aquesta situació social, es va aprovar la Llei 10/2010, de 10 de
maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, creant, dins del
servei d’acollida, el servei de primera acollida i sobre quins són els titulars als quals es garanteix
el dret d’accés al servei. En aquest sentit l’objectiu de l’esmentada llei queda establert en el propi
article 1 on disposa que té com a objecte la creació i regulació del servei de primera acollida dels
immigrants i els retornats a Catalunya, que s’emmarca dins les polítiques migratòries, i crear
l’Agència de Migracions de Catalunya. Les finalitats d’aquesta llei són promoure l’autonomia i la
igualtat d’oportunitats dels immigrats i dels retornats a Catalunya, i també remoure els obstacles

que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i
el desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer efectiu el principi
d’igualtat i assolir una major cohesió social.
D’acord amb l’apartat quart de l’article 14 de la Llei 10/2010, de 10 de maig, d’acollida de les
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, disposa que els ajuntaments, en el
moment de notificar la resolució que reconeix l’empadronament, han d’informar a cada nou veí o
veïna del municipi que reuneixi les condicions per a ésser usuari o usuària del servei de primera
acollida de l’existència d’aquest servei i de la manera d’inscriure-s’hi.
Atès que els protocols d’acollida responen a: a) integració de les persones nouvingudes en el
marc del respecte pel nostre sistema de valors democràtics, constitucionals, socials i jurídics,
garantint el drets i els deures de tota ciutadania, sense cap tipus de discriminació per qüestions
de gènere, origen ni religió; b) la normalització de la prestació de serveis, la igualtat d’oportunitats
i la qualitat de vida de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes; c) la cohesió social i la
convivència, des de la concertació i el consens social i polític de la ciutat.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el Pla d’Acollida de Persones Nouvingudes en l’àmbit territorial del Consorci de
Benestar Social del Ripollès.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, il·lustríssim senyor Joan
Manso i Bosoms a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme
aquests acords.

Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
6) APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS I LA MERCANTIL BON PREU, SA
Motivació
El Bon Preu SAU realitza una activitat comercial destinada a la venda al menor d’articles
alimentaris, neteja i drogueria entre d’altres, i té obert un establiment a Ripoll situat a la C-17
quilòmetre 100. Per altra banda, el Consorci de Benestar Social del Ripollès per tal de poder
donar compliment als seus objectius li interessa adquirir productes.
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 303 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya preveuen expressament la possibilitat que les
administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació
consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.

Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i la mercantil Bon
Preu, SA
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
Tercer. Notificar aquesta resolució al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lustríssim
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 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.
7) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES ESPECÍFIQUES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA,
ADREÇADES A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DERIVADES
DE LA INADAPTACIÓ AL MEDI ESCOLAR, EN UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA,
PER AL CURS 2016-2017.
Motivació
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació preveu a l’article 27 els programes de
diversificació curricular orientats a la consecució del títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
La Llei orgànica d’educació estableix, en els articles 71 i 72, que les administracions educatives
asseguraran els recursos necessaris perquè els alumnes que presentin necessitats educatives
especials puguin assolir els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes i
amb aquesta finalitat podran col·laborar amb altres administracions o entitats públiques o
privades sense ànim de lucre, institucions o associacions. Així mateix, l'article 73 indica que
s'entén per alumnat amb necessitats educatives especials aquell que requereix suport i atenció
educativa específica a causa de discapacitats o trastorns greus de conducta.
L’article 18 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, regula l’atenció a la diversitat dels alumnes.
L’apartat 3 estableix que les mesures d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general,
específic o extraordinari, i poden establir-se de forma temporal o permanent. Aquestes mesures
s’apliquen en totes les matèries i en l’acció tutorial, i requereixen la coordinació del l’equip docent.
L’article 18.6 d’aquest mateix Decret estableix que les mesures extraordinàries són estratègies i
eines de caràcter didàctic, curricular, psicopedagògic i organitzatiu que es duen a terme un cop
han estat aplicades les mesures específiques i en casos molt concrets que requereixen mesures
singularitzades. L’accés a aquestes mesures extraordinàries es fa d’acord amb el procediment

establert pel Departament d’Ensenyament. Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són
una de les mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat.
L’article 18.7 d’aquest mateix Decret estableix que el Departament d’Ensenyament pot establir
convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la realització d’activitats fora del
centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de
tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un recurs educatiu extern
adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació curricular, presenten de forma reiterada
i contínua desajustaments de conducta greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar (joves
amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes agressives, etc.), de
manera que impossibiliten la convivència en el centre. Aquest alumnat podrà seguir una part dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria en unitats d’escolarització compartida, on se li
oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats. L’escolarització a les UEC
suposarà una escolarització compartida amb el centre docent en el qual l’alumne estigui
matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i administratius.
L’escolarització a les UEC té sempre caràcter temporal i es podrà revisar al llarg del curs escolar.
Des del curs 1997-1998, el Departament d’Ensenyament ha signat convenis de col·laboració amb
diverses corporacions locals amb la finalitat de poder oferir activitats complementàries
específiques, adaptades a les necessitats educatives específiques d’aquest alumnat, fora del
centre docent on estan matriculats.
Per al curs 2016-2017 es creu convenient continuar utilitzant les UEC com a recurs educatiu
extern, que permeti poder donar resposta a les necessitats detectades en els diferents àmbits
territorials.
El Consorci del Benestar Social del Ripollès disposa d’un espai i unes instal·lacions idonis, així
com de personal i d’estratègies i de mètodes educatius adients per atendre als alumnes
adolescents amb absentisme escolar i que presenten dificultats per rebre una escolaritat
plenament normalitzada.
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 303 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya preveuen expressament la possibilitat que les
administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació
consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la
realització d’activitats complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria,
adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al
medi escolar, en Unitats d’Escolarització Compartida, per al curs 2016-2017.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Tercer. Notificar aquesta resolució al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lustríssim
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 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.
8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
DELS/ DE LES ALUMNES TREBALLADORS/ ES DE LA CASA D’OFICIS 2016 A ENTITATS
PÚBLIQUES O INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE.
Motivació
L’Ajuntament de Ripoll portarà a terme una casa d’oficis amb el mòdul d’especialitat animació
sociocultural, regulat per l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
TSF/1694/2016, de 7 de juliol de 2016, des del desembre de 2016 fins al desembre del 2017.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del
Projecte de treball als barris finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social , adreçada a
aconseguir la formació i la inserció laboral de les persones aturades que hi participen.
Una vegada finalitzat el període de formació, signaran un contracte de treball amb l’Ajuntament
de Ripoll, en el marc del projecte de treball als barris.. Dins d’aquest programa formatiu
ocupacional està previst que els/les alumnes treballadors/res prestin serveis a entitats públiques
o a entitats o institucions sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’aconseguir una millor qualificació
professional mitjançant el contacte directa amb les diferents realitats laborals de l’especialitat.
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 303 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya preveuen expressament la possibilitat que les
administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació
consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a la prestació de serveis dels/les alumnes
treballadors/res de la Casa d’Oficis 2016 a entitats públiques o institucions sense ànim de lucre.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Ripoll pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.

Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lustríssim
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 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.
9. SOL·LICITUD A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE DE LA CESSIÓ D’UN
HABITATGE DE SNAT JOAN DE LES ABADESSES PER A POLÍTIQUES SOCIALS.
Motivació
En el municipi de Sant Joan de les Abadesses, els Serveis Socials Bàsics atenen, des de fa anys,
una família amb una situació molt greu a nivell social, econòmic i de salut: discapacitat greu de
dos fills menors d’edat, malaltia greu de la mare, dificultats per trobar habitatge per ser
immigrants, ingressos insuficients per fer front a les despeses d’un habitatge de mercat privat
amb les condicions que es requereixen.
La situació actual de l’habitatge en relació a les barreres arquitectòniques, dificulta molt
l’escolarització i inclusió d’un dels fills discapacitats, durant molt de temps s’han utilitzat recursos
socials innecessaris per tal de suplir les mancances, actualment aquests recursos són del tot
insuficients per tal de garantir uns mínims als membres d’aquest nucli familiar.
Vist l’informe emès per la direcció del Consorci mitjançant el qual es proposa sol·licitar a l’Agència
Catalana de l’Habitatge la cessió d’un habitatge que està situat al carrer Manigosta número 4 de
Sant Joan de les Abadesses i que les despeses d’aquest habitatge siguin assumides pel Consorci
de Benestar Sociald el Ripollès siguin sufragades per la pròpia família.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Habitatge la cessió de l’habitatge situat al carrer
Manigosta número 4 de Sant Joan de les Abadesses.
Segon. Disposar que les despeses assumides pel Consorci hauran de ser sufragades per la
pròpia família.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Habitatge pel seu coneixement i a
l’efecte corresponent.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joan Manso i
Bosoms a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els
anteriors acords i de forma expressa la sol·licitud de cessió de l’habitatge.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
10. ACORDS PER AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019, i EL CONTRACTE PROGRAMA
2016-2019, SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES.

10.1. Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consorci de Benestar Social
del Ripollès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat.
Motivació
L’evolució dels contractes programa en matèria de serveis socials, altres programes de benestar
social i polítiques d’igualtat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els
ajuntaments i ens supramunicipals de Catalunya es considera com un instrument idoni per
articular els compromisos en les relacions de coordinació i cooperació a fi de millorar la qualitat
dels serveis públics adreçats a la ciutadania i l’eficiència en l’ús dels recursos públics, essent un
mecanisme racional que ha permès respondre de manera conjunta a les necessitats socials dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya i totes les lleis sectorials catalanes en matèria de serveis
socials i polítiques de benestar social, que en el territori català prevalen sobre l’ordenament
normatiu estatal, són una clara aposta per la corresponsabilitat en la prestació i el finançament
dels serveis des de la proximitat del món local.
Cal remarcar l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’habitatge i en la pobresa energètica o la regulació del servei de
distribució d’aliments, així com també l’aprovació del model de serveis socials bàsics i dels equips
bàsics de serveis socials, de manera que es considera necessari aprofundir i prioritzar les
accions del Contracte Programa 2016-2019 que incideixin en els professionals dels equips bàsics
de serveis socials els quals actuen de porta d’entrada al sistema de serveis socials bàsics, sense
perjudici dels nous reptes necessaris per als serveis d’atenció domiciliària.
Vist que el Departament, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya van signar un acord marc en data 21 de desembre de 2015 i recentment una addenda
al mateix, per tal de determinar les condicions principals del Contracte Programa 2016-2019, i la
relació entre totes les parts signatàries.
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès vol formar part d’aquest model de relació i
per això està interessat en subscriure el contracte programa esmentat, amb l’objecte d’establir la
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat entre el Departament i el Consorci quant a la prestació i el
finançament dels serveis que s’inclouen en el citat document, i establir els eixos estratègics, els
objectius generals, les actuacions, els mecanisme d’avaluació i el finançament que permetin
aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió.
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 303 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya preveuen expressament la possibilitat que les
administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació
consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Disposició
La Junta General resol:

Primer. Aprovar el contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i famílies i el Consorci Benestar
Social del Ripollès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Comunicar aquesta resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor
Joan Manso i Bosoms per tal de signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a
terme els acords anteriors i de forma expressa facultar-lo per a signar el contracte programa
aprovat.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
10.2. Acord per al contracte programa 2016-2019, servei d’informació i atenció a les dones.
Motivació
Atesa la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i en
concret els articles 56 on es detallen els serveis d’informació i atenció a les dones i l’article 83 on
s’especifiquen les competències dels municipis; així com, la disposició addicional primera sobre
recursos econòmics.
Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes; i en concret l'article 3,
on es detallen els principis d'actuació dels poders públics, l'article 6, on s'especifiquen les
funcions dels ens locals de Catalunya, i la disposició final 4a, apartat 3r que estableix el contingut
del contracte programa.
Atès l’Acord-marc 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, signat el passat 21 de desembre de 2015.
L'Institut Català de les Dones dóna suport a la xarxa de Serveis d’informació i atenció a les dones
(SIAD), de titularitat municipal o comarcal, que ofereixen informació, orientació i assessorament
en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal,
familiar i altres.
Que el desenvolupament i el finançament dels SIAD es regula a través de la fórmula de contracte
programa, instrument jurídic que estableix el marc de relacions de coordinació, cooperació i
col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i els ens locals.
L’Institut Català de les Dones estableix les línies estratègiques i prioritàries pel desenvolupament
de les polítiques de dones a Catalunya d’acord amb el pla de govern i consensuades amb les
entitats municipalistes. Per donar compliment a aquest mandat, l’Institut Català de les Dones
defineix les accions concretes a desenvolupar per millorar els mecanismes de prevenció, detecció
i eradicació de la violència masclista, i atenent, també, a l’objectiu cinquè de l’agenda 2030
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el passat setembre 2015. Per altra

banda, l’Institut Català de les Dones posa en valor la importància de la cooperació i coordinació
amb els ens locals, com a instrument fonamental en el territori per a l’execució i la consolidació
de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
En aquest sentit, l’Institut Català de les Dones i els ens locals es comprometen a treballar
conjuntament i col·laborativament i a fer un front comú per prestar els serveis d’informació i
atenció a les dones amb eficàcia, equitat i justícia social. L’administració de la Generalitat de
Catalunya, a través de l’Institut Català de les Dones, atorgarà finançament i suport tècnic als ens
locals amb l’objectiu de poder oferir un servei bàsic d’informació, assessorament, primera atenció
i acompanyament, si s’escau, perquè les dones puguin exercir els seus drets en tots els àmbits
de la seva vida personal, familiar, social i laboral.
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 303 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, i l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya preveuen expressament la possibilitat que les
administracions públiques estableixin mitjançant convenis, una relació de cooperació
consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el contracte programa 2016-2019, servei d’informació i atenció a les dones
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i notificar
aquesta resolució a l’Institut Català de les Dones pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joan Manso i
Bosoms a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els
anteriors acords i de forma expressa el contracte programa aprovat.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
11. RESULTAT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE’MRPESA PER A LA
REALITZACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I EL PLA D’IGUALTAT.
Per part de la direcció s’informa que s’ha treballat amb l’empresa ISERVEIS per a l’elaboració de
la relació de llocs de treball i la redacció del Pla d’Igualtat.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
12. APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DE LA SUBVENCIÓ DEL TRANSPORT
ADAPTAT.
S’informa que la Presidència del Consorci de Benestar Social del Ripollès ha aprovat les bases i
la convocatòria del Transport adaptat que es transcriuen a continuació:

“Resolució de la Presidència de data 4 de novembre de 2016
Motivació
Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès té com a finalitat principal la prestació de
qualsevol tipus de servei especialitzat i programa social;
Vist que es considera necessari que durant aquest exercici 2016 es pugui contribuir a les
despeses que suposa el transport adaptat de persones;
Vistes les bases específiques i convocatòria de subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa, que
consten en l’expedient;
Vistos els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions;
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar les bases específiques de subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat per sufragar, en part, les despeses que causa, que
consten com a annex a aquesta resolució.
Segon. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a centres receptors de persones
usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa, amb càrrec als
pressupostos generals del Consorci per a l’exercici 2016 i d’acord amb les bases específiques
aprovades en l’anterior acord.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
13. RESULTAT DEL PROCEDIMENT DE CONTRATACIÓ D’EMPRESA PER A LA
REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
La direcció informa que es va adjudicar a l’empresa NEÒPOLIS i que ja s’ha fet el retorn a tots
els treballadors. En aquest sentit, es va plantejar una proposta i a partir de la mateixa s’hi està
treballant i el què és pretén és que participin tots els actors implicats.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
14. INFORMACIÓ SOBRE EL CONVENI DE SUPORT I AJUDES TÈCNIQUES AMB EL
CONSORCI DE LA GARROTXA I EL CONSELL COMARCAL D’OSONA
La direcció informa del treball que s’està portant a terme per tal d’elaborar un conveni de suport i
ajudes tècniques amb el Consorci de la Garrotxa i el Consell Comarcal d’Osona per tal de donar
un bon servei i considera que pot ser considerat un molt bon servei de manera que la gent pagarà
allò que necessiti.
Els membres de la Junta de Govern Local en queden assabentats.

15. INFORMACIÓ REFERENT A L’ADQUISICIÓ D’ACCIONS DE SUMAR
La direcció informa que s’ha rebut resposta sobre l’adquisició d’accions de SUMAR i d’acord amb
la Generalitat de Catalunya aquesta adquisició no es pot dur a terme.
Els membres de la Junta de Govern Local en queden assabentats.
16. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
Pobresa energètica. S’informa que s’havia de dur a terme des del Consell Comarcal i els
ajuntaments rebran els serveis bàsics, com és el cas de l’aigua, i que actualment s’està en procés
de recopilació per tal de donar la informació, si bé considera que aproximadament són uns
2.000,00 euros. Per altra banda, informa que les empreses subministradors d’altres serveis estan
enviant cartes amenaçadores als seus clients per tal d’obligar-los a pagar.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
17. 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 4 d’octubre 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.
Vist i plau,

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari

Joan Manso i Bosoms
President
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