Expedient: 101-005-2016
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 31 – 5/2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 31 – 5/2016
Junta General Ordinària
Data: 28 de novembre de 2016
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 17:30 hores
Hora final: 19:00 hores
Número total de pàgines acta: 11, enumerades de la 1 a la 11.
Assistents
Joan Manso i Bosoms, President
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Maria Immaculada Constans i Ruiz, Vocal
Miquel Rovira i Comas, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari

Assisteix també la senyora Helena López i Sola, directora de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Ripoll
Absents amb justificació
Cap

Absents sense justificació
Cap
President
Joan Manso i Bosoms

Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari interventor
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 4 d’octubre 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 4 d’octubre 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:
“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 Tercer Trimestre
2016 per a les factures pagades és de 61 dies, fent l'observació que aquesta dada resulta del
càlcul des de la data de registre de la factura, i per tant excedeix en un dia 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 5 dies des de la data de registre.”

Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
3. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015

Motivació
Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Consorci, el COMPTE GENERAL,
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici de 2015, 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 de Girona de data 13 d’octubre de 2016.
Disposició
La Junta General resol:

Primer. Aprovar el Compte GENERAL del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent
a l’exercici econòmic de 2015.

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.
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
Motivació
Vist l’expedient núm. 04/2016 de modificacions de crèdits pel sistema d’habilitació i suplement de
crèdits que s’ajusta a la normativa vigent.

Vista la Memòria de La Presidència i l’informe emès per la Intervenció, es proposa a la Junta
General d’aquest Consorci l’adopció del següent acord:
Disposició
La Junta General resol:

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 04/2016 segons es detalla a continuació:
PARTIDES DE DESPESES QUE ES MODIFIQUEN
HABILITACIONS DE CRÈDIT
PARTIDA

Concepte

Consig.Anterior

Modificació

Consig.Actual

2016.11100.231.22706

Estudis i treballs tècnics

0,00

20.285,00

20,285,00

2016.12100.233.63300

Adquisicions aparells

0,00

6.002,81

6.002,81

2016.11200.231.46500

Transferència Consell Comarcal( ajuts
menjador escolar)

0,00

12.200,00

12.200,00

0,00

38.478,81

38.478,81

Consig.Anterior

Modificació

Consig.Actual

55.380,07

15.842,76

71.222,83

55.380,07

15.842,76

71.222,83

TOTAL HABILITACIONS DE CRÈDITS

SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA

Concepte

2016.11200.231.48000

Ajuts a famílies i institucions sense
ànim lucratiu ( Acolliment residencial)

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS

ORIGEN DEL FONS
NOUS O MAJORS INGRESSOS
PARTIDA

Concepte

2016.13200.45002

Transferències corrents en compliment
convenis subscrits

2016.13200.46100

Transferència Diputació Girona

2016.15100.45002

Transferències corrents en compliment
convenis subscrits

TOTAL NOUS O MAJORS INGRESSOS

Consig.Anterior

Modificació

Consig.Actual

32.400,00

9.829,00

42.229,00

0,00

14.000,00

14.000,00

4.494,67

3.750,00

8.244,67

36.894,67

27.579,00

64.473,67

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS
PARTIDA

Concepte

2012.19100.87000

RLT per despeses generals

TOTAL RLT PER DESPESES GENERALS

Consig.Anterior

Modificació

Consig.Actual

66.868,94

26.751,27

93.620,51

66.868,94

26.751,27

93.620,51

Segon: Sotmetre al tràmit d’informació pública l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de
crèdits dels pressupost durant el període de 15 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Girona i al tauler d’anuncis, als efectes que els interessats puguin presentar les
al·legacions, suggeriments i/o reclamacions que considerin convenients i disposar que en el
supòsit de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública els presents acords
restaran aprovats definitivament.
Tercer: Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal als efectes d’obtenir l’informe preceptiu i
vinculant del Consell d’Alcaldes i supeditar l’eficàcia de l’acord d’aprovació definitiva a l’obtenció
de l’informe favorable del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Ripollès.

Quart. Disposar que 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
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2017
Motivació

Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès per a
l’exercici de 2017, elevat a aquesta Junta General en la forma prevista a l’article 168.4, del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 18.1 del Reial Decret 500/90 de Pressupostos de les Entitats Locals.
Així mateix, i vista la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal del
Consorci.
Disposició
La Junta General resol:

Primer. Aprovar el Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès per a
l’exercici de 2017, junt amb les seves bases d’execució en la forma detallada a continuació:
INGRESSOS
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

CONCEPTE
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS
CONCEPTE
REMUNERACIONS DE PERSONAL
COMPRA DE BENS CORRENTS
INTERESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

IMPORT

IMPORT

Resultant, per tant, anivellat en els seus totals de ingressos i de despeses.

0,00
0,00
137.723,36
1.569.796,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.707.519,93

1.288.157,92
275.741,28
8,000,00
135.620,73
0,00
0,00
0,00
0,00
1.707.519,93

Segon. Aprovar inicialment la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal
del Consorci i que regirà durant l’exercici del 2017, segons el següent detall:
PERSONAL PLANTILLA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS

DENOMINACIÓ
PERSONAL LABORAL
Director/a
Psicòleg/oga
Pedagògeg/oga
Treballador/a social
Tècnica d’immigració
Educador/a especialitzada
Fisioterapeuta
Administratiu/va
Auxiliar administratiu/va
Treballador/a familiar
Conductor/a
Monitor/a

GRUP
L1
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L3
L4
L4/L5
L5
L4

PLACES AMORTITZACIÓ
1
3
1
10
1
5
1
1
2
24
1
4

3
-

VACANTS
2
5
1
4
1
2
18
1
4

Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret fora menester al Sr. President, per a sol·licitar,
tramitar, subscriure i realitzar quantes gestions calguin per tal d’obtenir possibles operacions de
crèdit que puguin sorgir al llarg de l’exercici, així com els tipus d’interès, comissions i terminis
vigents que tinguin les diferents entitats financeres en el mercat en el moment de subscriure’ls.
Quart. Exposar al públic el Pressupost General, durant QUINZE dies hàbils, dins dels quals
qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant la Junta General,
les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans acostumats en aquesta localitat.
Cinquè. Exposar al públic la Plantilla Orgànica, durant QUINZE dies hàbils, dins dels quals
qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant de la Junta
General, les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans acostumats en
aquesta localitat.
Sisè. Durant aquests terminis els interessats podran presentar, si ho creuen oportú, les
reclamacions i/o suggeriments davant de la Junta General, el qual disposarà d’un mes per tal de
resoldre-les.

Setè. Disposar la necessitat d’obtenir el corresponent informe preceptiu i vinculant del Consell
d’Alcaldes als efectes de l’eficàcia d’aquests acords.
Vuitè. Disposar que en cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà
definitivament aprovat, publicant-se el seu resum per capítols.
Novè. 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 l’adopció d’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) CREACIÓ I ESTABLIMENT DEL SERVEI DE PRODUCTES DE SUPORT I TERÀPIA
OCUPACIONAL.
Motivació
Vist que els ens locals poden exercir la iniciativa per a l’establiment dels serveis i que s’ha
d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment i el reglament del
servei on es disposi el règim jurídic de la prestació.

Vist l’expedient i en virtut de les facultats que legalment han estat atribuïdes al Consorci de
Benestar Social del Ripollès, i atès allò previst en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
Disposició
La Junta General resol:

Primer. Aprovar inicialment la creació i establiment del servei de productes de suport i teràpia
ocupacional. (BAT).
Segon. Aprovar el Reglament del servei de productes de suport i teràpia ocupacional.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona als efectes de
sotmetre a informació pública l’expedient per a la implantació del servei, una vegada es disposi
del corresponent dictamen del Consell d’Alcaldes.
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.

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) ACORD REFERENT A LES SESSIONS DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017
Motivació
D’acord amb allò establert en l’article 12 dels estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social
del Ripollès, la Junta General es reunirà com a mínim, una vegada cada quatre mesos en sessió
ordinària, i en sessió extraordinària, quan així ho decideixi el president o ho demani una quarta
part del nombre legal de membres de la Junta General.
Atès que es considera necessari establir un calendari per a dur a terme les diferents sessions
ordinàries de la Junta General;
Disposició
La Junta General resol:

Primer. Establir una periodicitat trimestral per a la realització de les reunions de la Junta General
del Consorci 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.
8. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
La Directora informa que actualment hi ha diferents dificultats en els espais que disposa el
Consorci de Benestar Social del Ripollès, goteres i sorolls, així com també hi ha un problema de
guardar la pròpia confidencialitat i que s’està buscant una solució.

Per altra banda, informa referent a l’elaboració del Pla Estratègic que s’ha sol·licitat al Consell
d’Alcaldes la seva participació i s’està treballant pels ajuntaments per tal de disposar del Pla
esmentat.
Hi ha dos persones que són marroquins i venen al Consorci i s’estan ajudant amb aliments, no
tenen dret a percebre la RMI i es compta amb el suport dels Mossos d’Esquadra si bé es
desconeix a on viuen i no acaben d’integrar-se.
El senyor Jordi Munell considera que seria el moment de preveure un alberg, ja que és un servei
necessari i es proposa parlar amb el MAP.

La senyora Elisabeth Ortega comenta que arrel de la mort a Reus d’una senyora, les diferents
companyies de subministrament s’han preocupat i demanen els corresponents informes, si bé hi
ha persones que al no ser usuàries de Serveis Socials no es pot emetre dit informe i per tant és
correcte el tall de subministrament preventiu que es pugui realitzar en aquest sentit.
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 28 de novembre 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

Joan Manso i Bosoms

Secretari

President
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