Expedient: 101-001-2018
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 37 – 2/2018
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 37 – 2/2018
Junta General Ordinària
Data: 5 de juny de 2018
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 18:06 hores
Número total de pàgines acta: 19, enumerades de la 1 a la 19.
Assistents
Joan Manso i Bosoms, President
Maria Immaculada Constans i Ruiz, Vocal
Miquel Rovira i Comas, Vocal
Assisteixen amb veu i sense vot
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
Absents amb justificació
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Absents sense justificació
Cap
President
Joan Manso i Bosoms
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
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 23 de gener de 2018.
Disposició

1

Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de Benestar Social
del Ripollès celebrada el dia 23 de gener de 2018.
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 DEL CONVENI AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
REFERENT ALS ASSESSORAMENTS, INTERCANVIS D’INFORMACIÓ I REALITZACIONS,
EN ELS CAMPS DE LA INVESTIGACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE TEMES
D’INTERCULTURALITAT.
MOTIVACIÓ
L’Ajuntament de Ripoll i la Universitat Autònoma de Barcelona tenen objectius comuns i/o
complementaris en àrees de recerca, docència i desenvolupament tecnològic, i que per tant es
creu convenient establir un règim de col·laboració entre ambdues institucions que permetrà
aprofitar al màxim els seus potencials, motiu pel qual és d’interès positiu la unió i la coordinació
de les dues institucions per tal de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i
incrementin el benefici mutu.
Ambdues institucions han establert i mantingut contactes a través del Centre de Recerca en
Migracions (CERM) de la UAB, en àrees relacionades amb temes afins a aquest Centre. En
aquest sentit, s’obre un ampli espectre de possibilitats de col·laboració, per la qual cosa es
considera oportú subscriure un protocol/conveni que permeti un millor aprofitament dels recursos
i una cooperació activa en el desenvolupament de temes d’interès comú, mitjançant la
subscripció d’un conveni.
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.
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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, els quals hauran de ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya tal i com disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, així com al web de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, accessible des del portal de la transparència.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de
Barcelona i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, referent als assessoraments, intercanvis
d’informació i realitzacions, en els camps de la investigació i el desenvolupament de temes
d’interculturalitat.
Segon. Publicar extracte de conveni a la pàgina web i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Universitat Autònoma de Barcelona 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.
3. APROVACIÓ CONVENI DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE RIPOLL I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS.
Motivació
La ciutat de Barcelona va patir el 17 d’Agost de 2017 el pitjor atemptar terrorista des de l’atemptat
d’Hipercor a la Rambla de Barcelona que va provocar la mort de 15 persones i va ferir 152
persones.
Els terroristes que varen cometre aquest atemptat eren persones joves d’origen marroquí
residents al municipi de Ripoll des de fa molts anys, cosa que va trasbalsar el conjunt de la
societat catalana, però especialment al municipi de Ripoll.
L’Ajuntament de Barcelona des de fa molts anys està compromès amb les polítiques d’integració i
d’inclusió de les persones d’origen culturals diversos i que ha desenvolupat una llarga experiència
en diferents programes i projectes al respecte. Que aquesta experiència es vol compartir i posar a
disposició d’altres municipis i territoris.
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L’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres projectes i serveis, disposa des de fa anys de l’Oficina
de Afers Religiosos, l’Oficina per la No Discriminació, el Programa Municipal d’Interculturalitat,
l’estratègia Antirumors de Barcelona, el programa de mediació intercultural per a professionals
municipals, etc. L’experiència acumulada al llarg dels anys podria ser d’utilitat per a l’Ajuntament
de Ripoll, tot salvant les distàncies contextuals, de cara a la planificació i realització de les seves
polítiques.
L’Ajuntament de Ripoll a través del Consorci de Benestar Social del Ripollès està treballant en un
projecte de convivència inclusiva amb l’objectiu de reflexionar sobre quins factors han propiciat
que es produïssin els atemptats del 17A i quin impacte ha tingut en el municipi, i dissenyar línies
estratègiques que permetin treballar el sentiment de pertinença .
L’Ajuntament de Ripoll disposa d’eines pròpies com el Pla de Desenvolupament Comunitari i el
Consorci de Serveis Socials del Ripollès disposa del Pla d’Inclusió Social i el Pla de Ciutadania i
Immigració.
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, els quals hauran de ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya tal i com disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, així com al web de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, accessible des del portal de la transparència.
Disposició
La Junta General resol:
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Primer. Ratificar l’aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa per l’intercanvi de
coneixement en polítiques d’inclusió i integració d’immigrants, interculturalitat, lluita contra la
discriminació, defensa de drets i diversitat religiosa i prevenció del radicalisme entre l’Ajuntament
de Barcelona, l’Ajuntament de Ripoll i el Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Segon. Publicar extracte de conveni a la pàgina web i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Ajuntament de Ripoll pel
seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a la direcció del Consorci, senyora
Elisabeth Ortega i Larriba 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.
4. APROVACIÓ DE L’ACORD PER AL DESPLEGAMENT DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL
LOCAL PER A LES PERSONES LGBTI ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL D’IGUALTAT I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS.
Motivació
Vist l’acord per al desplegament del servei d’atenció integral local per les persones LGBTI entre la
Direcció General d’Igualtat i el Consorci de Benestar Social del Ripollès referent al desplegament
de diferents preceptes de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Atès que els objectius principals són:
 Oferir un servei d’atenció municipal o territorial de proximitat per a les persones LGBTI i
aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o
expressió de gènere.
 Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI fent un acompanyament
eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i llurs necessitats.
 Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i
millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de
professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
 Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, mitjançant la
difusió de la posada en marxa del servei
 Donar a conèixer aquest servei a les persones LGBTI i a les persones que ho
necessitin.
 Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó
d’orientació sexual , identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats
tràmits.
 Oferir informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la població o el
territori.
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
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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, els quals hauran de ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya tal i com disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, així com al web de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, accessible des del portal de la transparència.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar l’acord per al desenvolupament del servei d’atenció integral local per les
persones LGBTI entre la Direcció General d’Igualtat i el Consorci Benestar Social del Ripollès.
Segon. Publicar extracte de conveni a la pàgina web i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Igualtat del 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 a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a
terme els anteriors acords i de forma expressa l’acord 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.
5. APROVACIÓ ADDENDA ECONÒMICA 2018 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL D’OSONA, CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS
SERVEIS DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT.
Motivació
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Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès va subscriure un conveni amb el Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa i el Consell Comarcal d’Osona en relació a la implementació dels
serveis de teràpia ocupacional i productes de suport, i que es disposa de l’addenda econòmica
per a l’exercici 2018.
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, els quals hauran de ser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya tal i com disposa l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, així com al web de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, accessible des del portal de la transparència.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar l’addenda econòmica de l’exercici 2018 del conveni entre el Consell Comarcal
d’Osona, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Consorci de Benestar Social del Ripollès,
referent a la implementació dels serveis de teràpia ocupacional i productes de suport.
Segon. Publicar extracte de conveni a la pàgina web i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal d’Osona i al Consorci d’Acció Social de
la Garrotxa 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 l’acord objecte d’aquesta resolució.
Votació
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Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
6. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2017
En compliment d’allò establert en l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals es procedeix a donar compte a la Junta
General de la Resolució de Presidència de data 28 de febrer de 2018, referent a la liquidació de l’exercici
2017.
«RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent a
l’exercici 2017, la qual ha estat informada de conformitat amb el que estableix l’art. 191.3 del Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i l’art. 90.1 del RD 500/90, de 20 d’abril, i en base a l’informe d’intervenció, tinc a bé resoldre:
ÚNIC.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, la qual posa de manifest totes les fases de gestió pressupostària enumerades a l’article 93.1 del
RD 500/90, de 20 d’abril, tant pel que fa referència al pressupost d’ingressos com de despeses, segons el
detall següent:
Aquesta liquidació pressupostària permet determinar:
-

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a la data
31.12.2017, segons el següent detall:

Drets pendents de cobrament del pressupost d’exercici corrent
Obligacions pendents de pagament del pressupost d’exercici corrent
-

464.542,67
150.337,62

El Resultat pressupostari de l’exercici de 2017, determinat per la diferència entre els drets
pressupostaris nets liquidats i les obligacions reconegudes netes durant l’exercici de 2017,
ascendeix a -208.358,85 €, que un cop ajustat amb els crèdits gastats finançats amb romanent
líquid de tresoreria i desviacions de finançament negatives i positives de l’exercici,aquest any ha
estat de 165.655,68 €, resta un resultat pressupostari ajustat per import de -42.703,17 €, tal com
es detalla a continuació:

DRETS RECONEGUTS NETS
D’operacions corrents (Capítols 1 a 5)
Altres operacions no financeres (Capítols 6 i 7)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers (Capítol 8)
Passius financers (Capítol 9)
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS

1.745.598,86
0,00
1.745.598,86
0,00
0,00
1.745.598,86

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
D’operacions corrents (Capítols 1 a 4)
Altres operacions no financeres (Capítols 6 i 7)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers (Capítol 8)
Passius financers (Capítol 9)

1.951.354,09
2.603,62
1.953.957,71
0,00
0,00
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TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

1.953.957,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
Desviacions de finançament positiu de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-208.358,85
165.655,68
0,00
0,00
-42.703,17

-

Els Romanents de crèdit del Pressupost de despeses de l’exercici corrent a 31-12- 2017
pugen a la quantitat de 52.445,51 €, dels quals un cop analitzats, s’hauran d’incorporar 33.600,00
€ a l’exercici de 2017 corresponents a la modificació de pressupost 05/2017.

-

El Romanent de tresoreria total calculat conforme als articles 101 i següents del RD 500/90, és
de 423.531,04 €

-

El romanent de tresoreria per a despeses generals és de 419.031,02 € , un cop efectuats els
ajustos corresponents als saldos de cobrament dubtós i excés de finançament afectat per valor
de 4.500,02 € i 0,00 € respectivament.
ANY 2017

1. (+)

FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA A FINAL D'EXERCICI

107.519,41

2. (+)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

534.537,31

(+) Del pressupost corrent
(+) Del pressupostos tancats
(+) D'operacions no pressupostàries
3. (+)

CREDITORS PENDENTS PAGAR A FINAL D'EXERCICI
(+) Del pressupost corrent
(+) Del pressupostos tancats
(+) D'operacions no pressupostàries

4. (+)

464.542,67
69.318,12
676,52
213.785,37
150.337,62
0,00
63.447,75

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

-4.740,31
4.740,31
0,00

I.

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3 + 4)

423.531,04

II.

SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT

4.500,02

III.

EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT

0,00
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IV.

RLT PER DESPESES GENERALS (I - II - III)

419.031,02

D’aquest Romanent de tresoreria per despeses generals per import de 419.031,02 €, serà requisit destinarho en primera instància a fer front a les despeses sense consignació pressupostària (Compte 413) per
import de 15.515,88 € i 33.600,00 € a finançar la modificació de pressupost d’Incorporació de Romanents
de crèdit.
Un cop fets aquests reajustaments el Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustats quedarà
amb un import de 369.915,14€.
Cal informar així mateix que la liquidació del Pressupost forma part de la informació corresponent als Estats
i Comptes Generals que ha de rendir l’entitat al final de l’exercici.
Així, ara caldrà procedir a l’elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici 2017 i, un cop elaborats i
formulats, convocar la Comissió Especial de Comptes per tal que els informi abans de la seva aprovació
per part de la Junta General.»

Els membres assistents a la Junta General en queden assabentats.
7. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
7.1) Reconeixement extrajudicial de crèdits
Motivació
Vist l’informe emès per la Intervenció d’aquest ens i tenint en compte la necessitat de tramitar un
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, d’acord el que estableixen els articles 173.5 i
176 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, i els articles 26 i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril
pel que es desenvolupa l’ esmentada llei en matèria pressupostaria.
Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer i liquidar,
segons s’acredita en l’informe d’intervenció, de data 28 de març de 2018, per un import total de
15.515.88 euros, que no s’han pogut aplicar al pressupost 2017, per manca de crèdit.
Per raó del que estableix l’aplicació de l’article 26.2.c del RD 500/1990, s’aplicaran als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions procedents d’exercicis
anteriors a que es refereix l’article 60.2 del propi RD 500/1990.
Tenint en compte que, d’acord amb el mencionat article, correspon a la Junta General del
Consorci el reconeixement extrajudicial de crèdits.
Segons allò que ha fixat, l’informe d’intervenció
Disposició
La Junta General resol:
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Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2018 per import de
15.515,88 euros, els quals s’hauran d’aplicar als corresponents crèdits pressupostaris de
l’exercici 2018 un cop modificat el pressupost i finançat amb romanent líquid de tresoreria per
despeses generals de l’exercici 2017, amb el del major dels comptes 4130 del balanç de situació
a 31/12/2017, que s’acompanya com annex a aquest informe.
Segon. Aplicar els respectiu import a les despeses descrites a l’aplicació pressupostaria del
pressupost 2018 corresponent: 2018/ 11200/ 231/ 46500.
Tercer. Tramitar el corresponent expedient de crèdit extraordinari per fer front a les obligacions
pendent d’aplicar per tal de no comprometre crèdits del pressupost 2018.
Quart. Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir la tramitació de la despesa.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
7.2. Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 1/2018
Motivació
Considerant l'existència de despeses que no es poden ajornar fins a l'exercici següent, pels quals
no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de romanent líquid
de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici
anterior.
Considerant que amb data 28 de març, es va emetre Memòria de Presidència en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva
justificació.
Considerant que amb data 29 de març, es va emetre informe de Secretaria sobri la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 29 de març es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment
d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i en la mateixa data per Intervenció es va
informar favorablement la proposta de la Presidència.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa ala Junta General l'adopció del següent:
Disposició
La Junta General resol:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2018, amb la
modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de
la liquidació de l'exercici anterior, d'acord al següent detall:
Estat de despeses
Econ. Prog

Org.

Descripció

Inicial

Mod.

Def.
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46500

.
231 11200 Beques Menjador CCR
TOTAL

s
0,00 15.515,88 15.515,88
0,00 15.515,88 15.515,88

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents
termes:
Estat d'ingressos
Eco. Org.
Descripció
87000 15100 Despeses finançades amb aportacions pressupostàries
TOTAL

Inicials
Mod.
Def.
33.600,00 15.515,88 49.115,88
33.600,00 15.515,88 49.115,88

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b),
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,
que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica.
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar
reclamacions davant la Junta General. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, la Junta General disposarà
d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Tercer. 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.
8. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST AMB CÀRREC AL
ROMANENT DE TRESORERIA
Motivació
Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, pels
quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de romanent
líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de
l'exercici anterior.
Considerant que amb data 17 de maig, es va emetre Memòria de Presidència en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva
justificació.
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Considerant que amb data 18 de maig, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Considerant que amb data 18 de maig es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment
d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària i en la mateixa data per Intervenció es va
informar favorablement la proposta de la Presidència.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa ala Junta General l'adopció del següent:
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de pressupost núm. 02/2018, amb la
modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria resultant
de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord al següent detall:
Estat de despeses
Econ. Prog. Org. Descripció
62500 231 15100 Mobiliari
TOTAL

Inicials Mod.
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00

Def.
9.000,00
9.000,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, en els següents
termes:
Estat d'ingressos
Eco. Org. Descripció
87000 15100 Despeses finançades amb aportacions pressupostàries
TOTAL

Inicials
Mod.
49.115,88 9.000,00
49.115,88 9.000,00

Def.
58.115,88
58.115,88

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b),
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,
que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a
exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica.
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar
reclamacions davant la Junta General. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per resoldre-les.
Tercer. 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
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Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
9. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’AUDITORIA ECONÒMICA I DE LEGALITAT DE
L’EXERCICI 2017
Motivació
Vist que en data 4 d’abril de 2018 es va signar un Informe per part de la intervenció del Consorci
de la necessitat de Contractar la realització de l’auditoria de comptes del Consorci de Benestar
Social corresponent a l’exercici 2017.
Atès que tal i com preveu la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització o sostenibilitat
de l’administració local, els consorcis han d’estar subjectes al règim de pressupostació,
comptabilitat i control de l’Administració pública a què estiguin adscrits, sense perjudici de la seva
subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals que
és responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el consorci. Els
consorcis han de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de
l’Administració pública d’adscripció.
Vist el què disposa l’article 118 i ss de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del
Sector Públic ( LCSP) i i atès que s’ha emès informe de secretaria que consta en l’expedient, així
com també s’ha expedit certificat d’intervenció mitjançant el qual s’acredita la suficiència de crèdit
per a dur a terme la contractació dels serveis, i alhora es determinar el percentatge que implica el
cost de l’obra vers els recursos ordinaris.
Vist que en el procés de contractació es van sol·licitar tres pressupostos, presentats per tres
empreses capaces de dur a terme aquest servei, però posteriorment i atès a que una de les
empreses va presentar el pressupost per realitzar els treballs de control econòmic financer i de
legalitat, i la diferència entre els diferents treballs permetia procedir a realitzar els treballs de
control financer i legalitat, completant i millorant el control, posteriorment es va sol·licitar a la resta
d’empreses que ofertessin el control de legalitat, incorporant-se un nou pressupost d’un altre
empresa auditora.
Per tot això, s emeto la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Incorporar l’informe emès per l’interventor a l’expedient i aprovar la despesa per import
de 5.500,00 euros, més IVA, als efectes d’allò previst en l’article 118 de la LCSP.
Segon. Adjudicar el contracte administratiu menor de serveis a executar CONTRACTACIÓ
AUDITORIA CONTROL ECONÒMIC FINANCER I DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT DE
L’EXERCICI 2017 “” a la mercantil FAURA CASAS AUDITORS-CONSULTORS amb CIF
B58671710,, per un import de 5.500,00 euros més la quantitat de 1.155 € en concepte d’IVA,
Total despesa: 6.655,00€
Tercer. Disposar que el contracte no podrà tenir una durada superior a un any, ni serà objecte de
pròrroga i no es podrà dur a terme una revisió de preus, de conformitat amb allò establert en
l’article 29.8 de la LCSP ( Llei de Contractes del Sector Públic).
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Quart.- Disposar que el contractista haurà de seguir les indicacions en tot moment del
responsable del servei designat pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, qui ostentarà la
supervisió tècnica del servei a executar.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de participants en el procediment
de contractació.
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. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL QUART TRIMESTRE DE
2017 I PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Quart Trimestre de 2017
L’aprovació de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de 27
d’abril, publicada al BOE del 30 d’abril de 2012, ha suposat de fet una major planificació i control
de la gestió pressupostària de les administracions públiques en totes les seves fases del cicle
pressupostari.
En aquesta normativa, es regulen diferents tasques, entre les quals el concepte de “l’estat
d’execució del pressupost”, establert a l’article 16.1 de l’ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de
2012, que caldrà elaborar per totes les administracions públiques.
Cal dir també que l’ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de 2012, ha desenvolupat les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 2/2012.
Concretament, s’ha fixat que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre natural caldrà subministrar la informació sobre l’estat d’execució del pressupost.
En compliment d’aquesta obligació aquest Ajuntament va enviar les dades sol·licitades el dia 31
de gener de 2018.
En conseqüència es procedeix a donar compte de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, prevista l’article 16.1 de l’ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de
2012.
Primer trimestre de 2018
L’aprovació de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de 27
d’abril, publicada al BOE del 30 d’abril de 2012, ha suposat de fet una major planificació i control
de la gestió pressupostària de les administracions públiques en totes les seves fases del cicle
pressupostari.
En aquesta normativa, es regulen diferents tasques, entre les quals el concepte de “l’estat
d’execució del pressupost”, establert a l’article 16.1 de l’ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de
2012, que caldrà elaborar per totes les administracions públiques.
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Cal dir també que l’ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de 2012, ha desenvolupat les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 2/2012.
Excepcionalment, d’acord el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el primer trimestre del 2018 la
data límit s’ha situat al dia 03 de maig per tal de subministrar la informació sobre l’estat
d’execució del pressupost.
En conseqüència es procedeix a donar compte de la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, prevista l’article 16.1 de l’ordre HAP/21055/2012 de 1 d’octubre de
2012.
Els membres de la Junta assistents en queden assabentats.
11. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER LA TRESORERIA DEL CONSORCI EN
RELACIÓ AL PMP I A LA MOROSITAT
Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent al Quart
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.
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.
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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 Quart Trimestre
2017 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, 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 8 dies des de la data de registre.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent al Primer
Trimestre del 2018, 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.

17

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
2018 per a les factures pagades és de 27 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 38 dies des de la data de registre.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
12. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017
Motivació
Vist l'expedient dels Estats i Comptes Anuals del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent a l'exercici 2017 en el qual consta la documentació prevista en l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local, així com l'Informe de secretaria i d'Intervenció.
D’acord l’article 122.4 de la Llei 40/2015, d’u d’octubre del Règim Jurídic del Sector Públic, els
consorcis hauran de formar part dels pressupostos i s’hauran d’incloure al Compte General de
l’administració pública d’adscripció.

18

Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès és un ens adscrit a l’Ajuntament de Ripoll i
aquest ha de consolidar el Compte General les seves entitats dependents d’acord les
disposicions legals i reglamentàries vigents.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar els Estats i Comptes Anuals del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent a l'exercici 2017 en els termes i amb la documentació que consta a l'expedient.
Segon. Remetre els Estats i Comptes Anuals del Consorci del Benestar Social del Ripollès
corresponent a l'exercici 2017 a l’Ajuntament de Ripoll, als efectes oportuns.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
13. EXPEDIENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UN GESTOR D’EXPEDIENT A FI DE COMPLIR AMB
LA NORMATIVA VIGENT
S’informa sobre la necessitat de disposar d’un gestor d’expedients per tal de poder donar
compliment a la normativa vigent i poder signar digitalment la documentació, així com unificar el
registre d’entrades i sortides del Consorci.
14. PRECS I PREGUNTES
La direcció informa que ja s’ha solucionat la justificació de la subvenció en relació als Sahara i
que consta que ja està satisfet l’import.
La direcció informa que s’està treballant amb el tema de la telefonia i que hi ha la intenció de
millorar el sistema actual.
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 5 de juny 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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