Expedient: 101-001-2018
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 36 – 1/2018
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 36 – 1/2018
Junta General Extraordinària
Data: 23 de gener de 2018
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 18:00 hores
Hora final: 19:00 hores
Número total de pàgines acta: 8, enumerades de la 1 a la 8.
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 D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
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1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 20 de setembre de 2017.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de Benestar Social
del Ripollès celebrada el dia 20 de setembre de 2017.
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
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2017.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de Benestar Social
del Ripollès celebrada el dia 31 d’octubre de 2017.
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
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
1.3. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 21 de novembre de 2017.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de Benestar Social
del Ripollès celebrada el dia 20 de setembre de 2017.
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
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
2. APROVACIÓ CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A CURT TERMINI (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.
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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
0’07 % fix
Trimestral
0'05 %
0,00 %
0'025 %
Secretari/a de l'Entitat

S’afecten i es graven d’una manera especial els ingressos provinents de la participació en tributs de
l’Estat, fons de cooperació local i bestretes i liquidacions del XALOC.
Informe favorable de l’interventor
Certificat conforme l’operació ha estat aprovada per la Junta General del Consorci
Certificat de facultats i acreditatiu de la personalitat del president per a poder formalitzar l’operació.

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 . . . . . . . . . .
- SRA. HELENA LÓPEZ SOLA . . . . . . . . .
- SR. RAMON CANADELL PONS . . . . . . .

43632913G
77732064E
40601475N

President
Interventora 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.
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3. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ DE PERSONES
DEMANDANTS D’OCUPACIÓ, ANUALITAT 2017
Motivació
En data 23 de novembre de 2017, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha
dictat la Resolució d’atorgament de subvenció a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per
l’execució de les accions que es detallen tot seguit, en el marc de la convocatòria que regula
l’ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació així com el règim jurídic aplicable
de les següents línies:
• Línia PANP, adreçada a persones en situació d’atur de llarga durada, majors de 45 anys
no perceptores de cap prestació.
• Línia PRMI, adreçada a persones en situació d’atur de llarga, que cobrin la renda
mínima d’inserció.
• Línia DONES, adreçada a dones en situació d’atur de molta llarga durada,
preferiblement majors de 55 anys.
Vista la Resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2017 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació 2017.
El programa Treball i Formació 2017, planteja a les persones participants les següents accions:
1.- Accions d’experiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral de les persones
participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i d’interès social, a
través de suport al pla de pobresa energètica del Ripollès, suport al manteniment i neteja d’espais
públics, suport en la neteja d’espais i habitatges d’emergència social. Es preveu la contractació
de 19 persones en total: PANP 10 contractes, PRMI 7 contractes i DONES 2 contractes.
2.- Accions formatives, adreçades a potenciar les competències ocupacionals a través del
desenvolupament d’un programa formatiu de mòduls adreçat a potenciar les competències
transversals dels participants en les accions d’experiència laboral. Aquestes accions s’impartiran
a les persones que es seleccionin, prèvia proposta i aprovació del Servei d’Ocupació de
Catalunya, del programa formatiu, de l’entitat que les impartirà i de les dates que es durà a terme.
3.- Accions de coordinació i prospecció, adreçades a facilitar la gestió del Programa Treball i
Formació 2017 i donar suport als processos ocupacionals que desenvolupen les persones
participants al llarg del Programa, a través de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès el
tècnic/a del programa serà la persona responsable per gestionar, coordinar, acompanyar als
participants durant el procés de durada de la contractació, amb l’objectiu de promoure la
reinserció laboral a 19 persones de la comarca del Ripollès.
D'acord amb la base 5.1.1 paràgraf 5è de l’Ordre TSF/296/2016 de 2 de novembre per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i
Formació 2017 adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi
per desocupació, les entitats beneficiàries previstes a la base 2a) hauran de formalitzar un
conveni amb els Ajuntaments i/o ens públics en els quals es realitzin els treballs en el qual,
obligatòriament, l'entitat beneficiària s'obligarà a fer-se càrrec de tota la formació i/o vigilància
dels riscos laborals d'aplicació.
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Vist l’interès en fomentar les polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica
a la comarca, a través de la seva participació en aquest programa i en concret, mitjançant les
accions d’experiència laboral i es compromet a assumir les clàusules desenvolupades a
continuació.
L’article 103 de la CE, l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 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 preveuen expressament la possibilitat que les administracions públiques
estableixin mitjançant el conveni 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.
L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques
en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves competències.
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, atribueix al Municipi la competència “per a promoure tota mena d’activitats i
prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’article 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 144
c) i 150 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, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen
clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumenti a través de convenis
interadministratius.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès en el marc del programa Treball i Formació de persones
demandants d’ocupació, anualitat 2017
Segon. Publicar extracte de conveni a la pàgina web i al Butlletí Oficial de la Província de Girona
Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 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 a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a
terme els anteriors 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.
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4. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ARRENDAMENT DE DIVERSOS ESPAIS DE LA
SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER PART DEL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS.
Motivació
En data 19 de desembre de 2017, el Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès va
adoptar, entre d’altres l’aprovació de les condicions particulars que regulen l’arrendament de
diversos espais de la seu del Consell Comarcal del Ripollès.
Vist que el Consell Comarcal ha tramès al Consorci de Benestar Social del Ripollès les
condicions particulars que regiran el contracte d’arrendament de diversos espais de la seu del
Consell Comarcal del Ripollès per part del Consorci de Benestar Social del Ripollès;
Atès allò que preveu com a normativa bàsica, la Llei 33/2003, de 4 de novembre, de Patrimoni de
les Administracions Públiques i el Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament general de desplegament; Atès l’establert en el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya pel què afecta a la
possibilitat d’adquirir drets sobre immobles mitjançant qualsevol títol onerós o lucratiu, de dret
públic o privat, en qualsevol de les formes admeses en dret;
Atès que s’ha acreditat en l’expedient la necessitat de disposar d’un espai en el sí del Consell
Comarcal del Ripollès per tal de millorar el servei que s’està prestant des del Consorci de
Benestar Social del Ripollès;
En concret interessa fer ús dels espais següents: a) 98,84 metres quadrats ubicats a la planta
baixa, 171,14 metres quadrats ubicats a la primera planta i 15,66 metres quadrats situats a la
planta del soterrani. Els diferents usos consten en el document que ha tramès el Consell
Comarcal del Ripollès;
Vista la durada de l’acord i els efectes econòmics valorats en el propi informe d’intervenció que
consta a l’expedient;
Vist que les condicions particulars establertes pel Consell Comarcal s’adeqüen a les necessitats i
disponibilitats del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Acceptar les condicions establertes pel Consell Comarcal del Ripollès en relació al dret
d’ús dels espais del Consell Comarcal del Ripollès per part del Consorci de Benestar Social del
Ripollès.
Segon. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès pel seu coneixement i a
l’efecte corresponent.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la intervenció i a la tresoreria del Consorci als efectes
oportuns.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al vicepresident del Consorci de
Benestar Social del Ripollès a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme
els anteriors acords i de forma expressa l’acord referent a l’ús dels espais del Consell Comarcal
del Ripollès.
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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. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUBVENCIONS DEL TRANSPORT ADAPTAT 2017
Motivació
L’article 3 dels estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa que les
finalitats dels Consorci són la prestació de serveis socials d’atenció primària, de serveis
especialitzats de tot tipus i de programes socials. En aquest sentit, en data 19 de desembre de
2017 es varen publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona les bases específiques del
concurs per a l’atorgament de subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries
del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa. Dites bases foren
aprovades per la Junta General en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2017.
La competència per a l’atorgament de les subvencions ve determinada per la base novena,
establint que avaluades les peticions pels serveis corresponents, les subvencions s’atorgaran per
acord de la Junta General del Consorci si l’import excedeix de 3.000,00 euros, o bé per Resolució
de Presidència en el cas que l’import sigui inferior.
Vist que per a la resolució s’ha tingut en compte els criteris establerts en la base vuitena.
Havent examinat les sol·licituds i vista la proposta realitzada per part de la Direcció del Consorci
de Benestar Social del Ripollès que consta en l’expedient, és procedent dictar la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Concedir les subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries del
transport adaptat corresponent a l'exercici 2017, d’acord amb la proposta realitzada per la
direcció del Consorci de Benestar Social que consta en l’expedient.
Segon. Disposar que la concessió de la subvenció obliga al beneficiari a complir les obligacions
establertes en la base sisena i a justificar la mateixa de conformitat amb la base desena, fent
avinent que la despesa a justificar haurà de correspondre a l'exercici 2017 i es realitzarà en el
termini improrrogable d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta resolució. En
cas d'incompliment s'iniciarà d'ofici la seva revocació.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i a l'efecte
corresponent.
Quart. Comunicar aquesta resolució a la direcció,i a la intervenció del Consorci per al seu
compliment.

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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6. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ EN RELACIÓ AL SAD (SERVEI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA)
La directora senyora Elisabeth Ortega Larriba considera necessari iniciar un expedient de
contractació per tal de poder obtenir els plecs de clàusules administratius particulars i tècnics
referents al servei d’atenció domiciliària. És per aquest motiu que interessaria iniciar alguns
tràmits en aquest sentit que podrien consistir en la contractació d’una part del servei.
7. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
La directora explica la reunió que es va mantenir amb el comitè d’empresa i el president comenta
que es va donar resposta a totes les seves inquietuds i en destaca la problemàtica que els
tècnics marxen. Al respecte la direcció manifesta que el fet de que marxin es deu bàsicament en
que han augmentat les ratios a nivell de Catalunya. El senyor Jordi Munell manifesta que en el
Plafó del Saló de l’Ensenyament per a l’ocupació estaria bé que sortissin aquests perfils de
treballadors que es necessiten. En aquest sentit, la directora ho parlarà amb la coordinadora de
projecció econòmica de l’Ajuntament de Ripoll.
La senyora Ortega, directora del Consorci, informa que s’està produint un acostament dels
serveis de salut amb la línia de creuar més dades i per tant de disposar conjuntament de més
informació. Comenta que es farà l’atenció al públic a través del CAP i la idea seria concretar
aquesta opció a altres municipis. La senyora Ortega comenta que s’està fent una prova pilot a
Campdevànol, i la valoració és molt positiva, i és en aquest sentit, que s’està treballant amb els
directors de les àrees bàsiques de salut per tal de millorar el servei. La senyora Ortega considera
que dins de la comarca es podria concretar els recursos socials amb diferents actors (Hospital,
residències, consorci,...) per tal de poder disposar d’un servei concentrat. Al respecte, el senyor
Jordi Munell comenta que no hi ha cap mena d’inconvenient per tal de parlar amb la Fundació
Guifré per així poder disposar d’un millor servei.
Finalment, la directora informa que s’ha posat en contacte la senyora Ariadna Sánchez en relació
als ajuts al Sahara i demana ajuts pel viatge. Al respecte, s’està a l’espera de quants nens seran i
es pensa que d’aquí uns mesos ja es tindrà el coneixement d’aquest extrem
8. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió.
Diligència de fe pública.
Gerard Soldevila i Freixa, secretari delegat del Consorci de Benestar Social del Ripollès certifico
que el contingut de l’acta plasma el desenvolupament de la sessió de la Junta General celebrada
el dia 23 de gener de 2018. 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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