Expedient: 101-002-2011
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 7 – 2/2011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 7 – 2/2011
Junta General Extraordinària
Data: 7 d’abril de 2011 de 2011
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 17:40 hores
Número total de pàgines acta: 4, enumerades de la 1 a la 4.
Assistents
Enric Pérez i Casas
Marc Navarro i Moya
Casilda Gómez de la Peña
Elisabeth Ortega i Larriba
Gerard Soldevila i Freixa
President
Enric Pérez i Casas
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari
Gerard Soldevila i Freixa
Excusa l’assistència la senyora Teresa Jordà i Roura
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 el Ple,
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:
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1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI
CELEBRADES ELS DIES 16 DE NOVEMBRE DE 2010 I 10 DE FEBRER DE 2011
MOTIVACIÓ
Els Estatuts reguladors del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona en data 5 d’octubre de 2009 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
data 29 de setembre de 2009, disposen que la Junta General convocada en sessió
extraordinària i urgent haurà de ser ratificada per la Junta General (apartat segon de
l’article 12)
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar les actes de la Junta General del Consorci de Benestar Social de dates
16 de novembre de 2010 i 10 de febrer de 2011
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 que de
dret formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ NÚMERO 1 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011
MOTIVACIÓ
Vist l’expedient núm. 01/2011 de modificacions de crèdits pel sistema d’habilitació de
crèdits que s’ajusta a la normativa vigent.
Vista la Memòria de La Presidència i l’informe emès per la Intervenció, es proposa a la
Junta General d’aquest Consorci l’adopció del següent acord:
Disposició
La Junta General resol:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient 01/2011 segons es detalla a continuació:
PARTIDES DE DESPESES QUE ES MODIFIQUEN
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HABILITACIONS DE CRÈDIT
PARTIDA

Concepte

Consig.Anterior

Modificació

Consig.Actual

2011.10600.231.48900 A la Fundació Guifré, cost Carles Diaz

0,00

36.073,35

36.073,35

2011.10700.230.16205 Assegurances de personal

0,00

908,63

908,63

2011.10700.230.16209 Altres despeses Socials

0,00

5.568,56

5.568,56

2011.10700.230.20200 Lloguer local C. Progrés, 16

0,00

2.478,00

2.478,00

2011.10700.230.20500 Arrendament de mobiliari i estris

0,00

11.270,64

11.270,64

2011.10700.230.21600 Equips per processos d’informació (cablejat)

0,00

8.000,00

8.000,00

2011.10700.230.22400 Primes d’assegurances

0,00

2.196,45

2.196,45

2011.10700.230.31010 Interessos d’operacions de tresoreria

0,00

10.900,00

10.900,00

2011.10700.230.31100 Altres despeses financeres

0,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL HABILITACIONS DE CRÈDITS

0,00

82.395,63

82.395,63

Consig.Anterior

Modificació

Consig.Actual

0,00

12.747,90

12.747,90

2.682,10

33.574,38

36.256,48

2.682,10

46322,28

49.004,38

ORIGEN DEL FONS
A) NOUS INGRESSOS
PARTIDA

Concepte

2011.10700.46500

Consell Comarcal, subvenció

2011.10700.46200

Aportació Ajuntaments

TOTAL NOUS INGRESSOS

B) BAIXES DE PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA

Concepte

2011.10600.231.13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix
2011.10600.231.16000 Seg.Social pers. Convivència i cohesió social
TOTAL BAIXES PARTIDES DE DESPESES

Consig.Anterior

Modificació

Consig.Actual

27.555,58

-27.555,58

0,00

8.517,77

-8.517,77

0,00

36.073,35

-36.073,35

0,00

Segon: Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria i exposar al públic
l’esmentat acord pel període de 15 dies mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Girona als efectes oportuns.
Tercer. En el supòsit de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició
pública els presents acords restaran aprovats definitivament.
VOTACIÓ
Acta 7 - pàgina 3

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de
dret formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada.
3. ACORD D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT
CIVIL I PATRIMONIAL DE LA QUAL ÉS PRENEDORA L’ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS I COMARQUES I CO-PRENEDORES AQUELLES ADMINISTRACIONS
I/O ORGANISMES PÚBLICS SOCIS DE L’ACM QUE S’HI ADHEREIXIN.
MOTIVACIÓ
Atès que el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en
sessió de 31 de Maig de 2010 va decidir convocar un concurs per a la contractació duna
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions
i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin.
Atès que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’Agost, i el Butlletí
oficial de la Província del mateix dia, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit
contracte.
Atès que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent
estat presentada una proposició presentada per la mercantils Zurich.
Atès que en data 2 de Novembre de desembre es va reunir la mesa de contractació, la
qual va valorar la proposició de la mercantil Zurich
Vista la delegació efectuada en favor del President de l’ACM per part del comitè executiu
celebrat el 2 de novembre de 2010 per dur a terme l’adjudicació de la licitació, s’adjudica
en data 19 de novembre la dita pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i coprenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi
adhereixin a la mercantil Zurich.
Atès que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions
públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, llei
30/2007 de 30 d’Octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la
desenvolupen, i la resta de normativa de contractació administrativa.
Vist que d’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la llei 30/2007 de 30
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d’Octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta
de normativa de contractació administrativa.
Atès que la clàusula 1.3 del plec de clàusules de la pòlissa d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes
públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin estableix la necessitat que cada
ajuntament aprovi un acord d’adhesió a la dita pòlissa.
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès es va constituir coma entitat pública
de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària, dotada de personalitat i capacitat
jurídica pròpia per al compliment de les seves finalitats, i integrat pel Consell Comarcal
del Ripollès i per l’Ajuntament, amb naturalesa d’ens local.
Vist que la competència per a aquesta adhesió d’acord amb els estatuts reguladors del
Consorci correspon a la Junta General, estatuts publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 191 de data 5 de setembre de 2009 i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 5973 de data 29 de setembre de 2009, estatuts
modificats segons acord de Junta General de data 29 de juliol de 2010, publicada dita
modificació al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 7 de data 12 de gener de
2011.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord
amb la següent,
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès s’adhereix a pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o
organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin..
Segon. Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies
comptadors des de la recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació
Catalana de Municipis Comarques.
Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona)
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de
dret formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
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En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada.

4. RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A CENTRES RECEPTORS DE
PERSONES USUÀRIES DEL TRANSPORT ADAPTAT CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2010.
L’article 3 dels estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès publicats
ene l Butlletí Oficial de la Província de Girona número 191, de data 5 d’octubre de 2009, i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5473 de data 29 de setembre de
2009, disposen 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 9 de setembre de 2010 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 29 de juliol de 2010.
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 2010, següents:
CENTRES
Centre de dia Ripoll
Centre de dia Fundació Emma
Centre de dia Campdevànol
Fundació MAP
Centre de dia Ribes
TOTALS

1.
2.000€
2.000€
2.000€
24.000€
1.000€
31.000€

CRITERIS DE VALORACIÓ
2.
3.
0€
2.000€
0€
2.000€
0€
0€
8.000€
10.000€
0€
2.000€
8.000€
16.000€

TOTALS
4.
0€
0€
0€
7.000€
7.000€

4.000€
4.000€
2.000€
49.000€
3.000€
62.000€

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

Acta 7 - pàgina 6

base desena, fent avinent que la despesa a justificar haurà de correspondre a l'exercici
2010 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 que de
dret formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada.
5. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI
D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PER A LA PROMOCIÓ DE
L‘AUTONOMIA PERSONAL A DOMICILI.
Vist que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions
objecte del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el
Consorci d’Acció Social de Catalunya per a la prestació del servei per a la promoció de
l’autonomia personal a domicili;
D’acord amb els articles 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que preveuen la
possibilitat de celebrar convenis de col·laboració en l’àmbit de les seves respectives
competències, juntament amb l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals;
Atès que s’han seguit els tràmits pertinents per a l’aprovació del conveni objecte
d’aquesta resolució, d’acord amb els documents que consten en l’expedient, i vist que la
competència per a l’aprovació de la minuta de conveni correspon a la Junta General
d’acord amb l’article 11 dels Estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del
Ripollès publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 191 de data 5
d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5473 de
data 29 de setembre de 2009;
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
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Primer. Aprovar la minuta de conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i
Ripollès i el Consorci d’Acció Social de Catalunya per a la prestació del servei per a la
promoció de l’autonomia personal a domicili;
Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci d’Acció Social de Catalunya per al seu
coneixement i a l’efecte corresponent, i publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
Tercer. Facultar tan àmpliament en dret com sigui necessari al president del Consorci
senyor Enric Pérez i Casas, per tal de signar tot si cada un dels documents necessaris
per a dur a terme els acords anteriors, així com de forma expressa per a signar el
conveni objecte d’aquesta resolució.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que de
dret formen el Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada.

Diligència de fe pública.
Gerard Soldevila i Freixa, secretari 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 7 d’abril de 2011. I perquè així consti, estenc aquesta acta, per ordre i
amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Enric Pérez i Casas.
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