Expedient: 101-004-2017
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 35 – 4/2017
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 35 – 4/2017
Junta General Extraordinària
Data: 21 de novembre de 2017
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 17:43 hores
Número total de pàgines acta: 9, enumerades de la 1 a la 9.
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
Absents amb justificació
Cap
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. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFIACIÓ DEL PRESSUPOST 05/2017
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Motivació
Vista la provisió de presidència del passat 6 de novembre on instava a Incoar l'expedient de
modificació de crèdits 05/2017 sota la modalitat de crèdit extraordinari davant l'existència de
despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent, pels quals no existeix consignació al
vigent Pressupost del Consorci de Benestar Social del Ripollès per fer front a despeses que per
la seva naturalesa estiguin compreses en les finalitats o objectius dels mateixos.
Atès que durant l’exercici pressupostari s’han realitzat canvis en la forma de gestió d’alguns
serveis que es venen realitzant, el que obliga a ajustar aplicacions pressupostàries per relaxar la
nova situació, i concretament en el cas de despeses de gestió, funcionament, suport en
telecomunicacions i societat de d’informació.
Disposició
La Junta General resol:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de pressupost núm. 05/2017 del Pressupost en
vigor mitjançant crèdit extraordinari, d'acord amb el següent detall i la normativa vigent:
CREDITS EN AUGMENT
Crèdit Extraordinari
Org. Prog. Econòmica Descripció
Consig. Inicial Modificació
15100 491 63600
Equips per a processos d'informació 0,00
33.600,00
TOTAL
0,00
33.600,00
ORIGENS DEL FONS
Romanent Líquid de Tresoreria per despeses Generals
Orgànica Econòmica Descripció
19100
87000
RLT Per despeses Generals
TOTAL

Consig. Inicial
165.655,68
165.655,68

Modificació
33.600,00
33.600,00

Consig. Final
33.600,00
33.600,00

Consig. Final
199.255,68
199.255,68

2. D'acord amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, són aplicable als expedients de concessió de
crèdit extraordinari les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels Pressupostos al fet
que es refereix l'article 169 d'aquesta Llei.
Per tant, l'aprovació inicial d'aquests expedients s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí
Oficial de la Província durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i
presentar reclamacions conforme al que es disposa en l'article 170 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Així mateix, si durant el termini d’exposició pública no es registren al·legacions al respecte,
esdevindrà definitivament aprovat,no obstant serà inserit, resumit per capítols, i publicat al Bolletí
Oficial de la Província.
3. En virtut del que es disposa en l’article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós - administratiu en la forma i terminis
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establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d’aquesta
Jurisdicció. Sense perjudici d’això, segons allò que s’ha fixat en l’article 171.3 del Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de recurs no suspendrà per si sola l’efectivitat de
l’acte o Acord impugnat
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
2. APROVACIÓ PRESSUPOST, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A
L’EXERCICI 2018.
Motivació
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès per a
l’exercici de 2018, 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:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès per a
l’exercici de 2018 i proposar a l’ajuntament de Ripoll per a la seva aprovació i tramitació, 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

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

IMPORT
0,00
0,00
139.804,64
1.603.133,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.742.938,15

IMPORT
1.320.532,39
284.242,57
3.000,00
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4
6
7
8
9

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

135.163,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.742.938,15

Resultant, per tant, anivellat en els seus totals de ingressos i de despeses.
2. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal del Consorci i que
regirà durant l’exercici del 2018, segons el següent detall:
PERSONAL PLANTILLA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
DENOMINACIÓ
Director
Psicòleg/oga
Pedagògeg/oga
Treballador/a social
Tècniques Plans
Educador/a especialitzada
Fisioterapeuta/ Terapeuta ocupacional
Administratiu/va
Auxiliar administratiu/va
Treballador/a familiar
Conductor/a
Monitor/a
TOTAL

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

PLACES
1
3
1
11
2
7
1
3
2
24
1
5
60

AMORTITZACIÓ

3. 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.
4. 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.
5. Exposar al públic la Plantilla Orgànica, durant VINT 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.
6. 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.
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VACANT
0
2
0
8
2
6
1
2
2
20
1
2
44

7. Disposar que en cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà definitivament
aprovat, publicant-se el seu resum per capítols.
8. Donar trasllat a l’expedient per a la seva tramitació.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
3. DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS PREVISTES A L’ARTICLE
16 DE L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE
A continuació es dona compte del compliment de les obligacions previstes a l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE DEL 2017, 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.
Es dóna compte de l’informe següent:
“Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent al Tercer
Trimestre del 2017, 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.
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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
2017 per a les factures pagades és de 23 dies, fent l'observació que aquesta dada resulta del
càlcul des de la data de registre de la factura, 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 59 dies des de la data de registre.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
5) APROVACIÓ INICIAL DEL SEGON PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
Motivació
El treball realitzat durant els darrers anys ha permès que el Pla de polítiques de gènere del
Ripollès es constitueixi com un instrument fonamental de les institucions públiques lcoals de la
comarca, per aborda la problemàtica de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere.
Atès que és necessari procedir a l’aprovació inicial del segon Pla de Polítiques de Gènere, en
virtut d’allò establert en els estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès,
s’emet la següent,
Disposició
La Junta General resol:
1. Aprovar inicialment el segon Pla de Polítiques de Gènere
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la pàgina web del
Consorci als efectes que durant el termini de trenta dies hàbils els interessats puguin dur a terme
les al·legacions, objeccions, i/o reclamacions que considerin necessàries.
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3. Disposar que transcorregut el termini indicat en l’anterior acord, en el supòsit que no s’hagin
presentat al·legacions, objeccions, i/o reclamacions, el segon Pla de Polítiques de Gènere
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord, i sense perjudici de la
seva publicació.
4. 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.
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 TIPUS INSTITUCIONS ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM DE
SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS PER A LICITACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA (PM12)
Motivació
Vist l’objecte del conveni tipus que es concreta en regular la col·laboració institucional entre el
Consorci i Dipsalut per a la licitació i coordinació de la prestació del servei de teleassistència a la
comarca del Ripollès.
Atès el seu contingut i la seva durada, la competència per a l’aprovació d’aquest conveni li
correspon a la Junta General en virtut dels estatuts reguladors del Consorci.
Vist allò establert en el 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 i el decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, s’emet la següent,
Disposició
La Junta General resol:
1. Aprovar el conveni entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la licitació i desenvolupament del servei de
teleassistència domiciliària (PM12).
2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
3. Comunicar aquesta resolució a DIPSALUT pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
4. 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.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
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7) APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFCACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL EN RELACIÓ AL
PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
Motivació
Vist l’informe emès per la direcció i que es transcriu a continuació:
“D’acord amb l’apartat 6.3.3 del conveni de col.laboració de col·laboració interinstitucional entre
l’organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i el Consorci de
Benestar Social del Ripollès per a la licitació i desenvolupament del Servei de Teleassistència
Domiciliària, signat el passat 6 de juliol de 2017,
6.3.3 L’equitat segons renda disponible
Els usuaris, a excepció dels que tinguin informe de serveis socials de gratuïtatrealitzaran un
copagament segons la renda disponible de la unitat deconvivència. En aquest servei s’entendrà
com a renda disponible de la unitat deconvivència, la suma dels ingressos econòmics de les
persones que conviuen ala llar exceptuant els dels fills majors de 18 anys, que provinguin del
treball i/odel sistema de pensions. No es tindran en compte altres rendes ni de capital nide
propietats.
El preu públic es regularà de la manera següent:
Renda disponible de la persona % del cost de licitació
usuària
>1,7 IRSC
100%
< 1,7 IRSC
50%
Informe de serveis socials

0

El cost del servei per usuari és de 14,04€/mes a partir de dia 1 de gener de 2018.
Es a partir d’aquesta data que s’aplicarà el nou preu públic als usuaris del Servei de
Teleassistència Domiciliària i s’estableix un període de transitorietat fins el 31 de març de 2018
per a aquelles persones usuàries que gaudeixen del servei amb anterioritat a l’1 de gener de
2018 per tal d’acreditar la seva renda disponible per el càlcul del nou preu.
En cas de no disposar de la informació necessària, es cobrarà el 100% del cost del servei.
El preu públic es cobrarà mensualment mitjançant transferència bancària al compte que la
persona usuària indiqui.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès d’acord amb els estatuts reguladors, els quals també preveuen la
necessitat de disposar d’informe/dictamen previ del Consell d’Alcaldes.
Disposició
La Junta General resol:
1. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal en relació al preu públic del servei de
teleassistència domiciliària
2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies mitjançant anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona per tal que els interessats puguin presentar les
al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions que considerin oportunes.

8

3. Disposar que caldrà obtenir informe / dictamen del Consell d’Alcalde del Consell Comarcal del
Ripollès.
4. Disposar que transcorregut el termini d’informació pública esmentat en aquests acords, en el
supòsit que no s’hagin presentat al·legacions, reclamacions i/o objeccions es considerarà
definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord i sense perjudici de la publicació de la
modificació.
5. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor Joan
Manso i Bosoms a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els
anteriors acords.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
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 21 de novembre de 2017. 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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