Expedient: 101-005-2011
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 10 –5/2011

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 10 – 5/2011
Junta General Ordinària
Data: 22 de desembre de 2011
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 11:00 hores
Hora final: 12:15 hores
Número total de pàgines acta: 12 , enumerades de la 1 a la 12.
Assistents
Miquel Rovira i Comas, President
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Josep Maria Creixans i Pons, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
President
Miquel Rovira i Comas
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari
Gerard Soldevila i Freixa
Excusa la seva assistència la senyora Imma Constants i Ruiz.
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:
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
DISPOSICIÓ
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 11 d'octubre 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 a la
Junta del 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 INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA PER A L'EXERCICI
2012
MOTIVACIÓ
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès
per a l’exercici de 2012, elevat a aquesta Junta General en la forma prevista a l’article
168.4, del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 18.1 del Reial Decret 500/90 de
Pressupostos de les Entitats Locals.
Així mateix, i vista la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal
del Consorci.
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
PRIMER. Aprovar el Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del
Ripollès per a l’exercici de 2012, junt amb les seves bases d’execució en la forma
detallada a continuació:
INGRESSOS
CAPÍTOL
1
2
3

CONCEPTE
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS

IMPORT
0,00
0,00
103.434,56
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4
5
6
7
8
9

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

CONCEPTE
REMUNERACIONS DE PERSONAL
COMPRA DE BENS CORRENTS
INTERESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

1.491.672,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.595.106,85

DESPESES
IMPORT (€)
1.237.616,03
176.783,75
17.300,00
163.407,07
0,00
0,00
0,00
0,00
1.595.106,85

Resultant, per tant, anivellat en els seus totals de ingressos i de despeses.
SEGON. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal del
Consorci i que regirà durant l’exercici del 2012, segons el següent detall:
PERSONAL PLANTILLA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
DENOMINACIÓ

GRUP

PLACES

VACANTS

PERSONAL EVENTUAL
De confiança o assessorament
Director

L1

1

Psicòleg/oga

L1

3

Pedagògeg/oga

L1

1

Treballador/a social

L1

8

5

Tècnica d’immigració

L2

1

1

Educador/a especialitzada

L2

4

3

Fisioterapeuta

L2

1

1

Administratiu/va

L3

1

Auxiliar administratiu/va

L4

1

1

L4/L5

27

21

Conductor/a

L5

1

1

Monitor/a

L4

2

2

Agent d’acollida

L3

1

1

PERSONAL LABORAL

Treballador/a familiar

2
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TERCER. Facultar tan àmpliament com en dret fora menester al Sr. President, per a
sol·licitar, tramitar, subscriure i realitzar quantes gestions calguin per tal d’obtenir
possibles operacions de crèdit que puguin sorgir al llarg de l’exercici, així com els tipus
d’interès, comissions i terminis vigents que tinguin les diferents entitats financeres en el
mercat en el moment de subscriure’ls.
QUART. Exposar al públic el Pressupost General, durant QUINZE dies hàbils, dins dels
quals qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant la
Junta General, les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província i pels
mitjans acostumats en aquesta localitat.
CINQUÈ. Exposar al públic la Plantilla Orgànica, durant 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.
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. En cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà
definitivament aprovat, publicant-se el seu resum per capítols.
DELIBERACIONS
La Directora, senyora Elisabeth Ortega Larriba, explica que el pressupost d'ingressos per
a l'exercici 2012 puja a 1.595.106,85 euros i que la previsió de les aportacions seran el
60,03% que provindrà de la Generalitat de Catalunya, el 33,46% que provindrà dels
Ajuntaments, i la resta, o sigui, el 6,51% provindrà dels usuaris dels serveis que es
presten des del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Continua la seva intervenció la senyora Ortega destacant que del pressupost de
despeses els serveis socials bàsics corresponent al 28,10% del total del pressupost, o
sigui 448.238,80 euros, i les despeses per a la dependència correspon el 44,04%, o sigui
702.422,54 euros. Ambdós programes representen el 72% de la despesa anual del
Consorci. Per últim, la directora destaca que el capítol 1 de personal suposa el 79,26%
de la despesa anual del Consorci.
El President del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas intervé i manifesta que ha parlat
amb el senyor Ferran Roqué i en principi no s'observa cap canvi pel què fa a les
aportacions, si bé és cert que s'està parlant d'una nova Llei de Serveis Socials. Per altra
banda, la directora destaca els problemes que es poden trobar alguns ajuntaments de la
província de Barcelona que fins ara no havien fet aportacions ja que la Diputació de
Barcelona aportava la resta, extrem que en el cas de les províncies gironines no
succeirà, ja que els ajuntaments ja contribuïen a la despesa.
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Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació
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.
3. APROVACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS PER A L'EXERCICI 2012
MOTIVACIÓ
Les finalitats del consorci es troben establertes en l’article 3 dels estatuts que el regulen,
que consisteix en la prestació de serveis socials d’atenció primària, de serveis
especialitzats de tot tipus i de programes socials. La creació i la gestió de centres i
equipaments públics de la comarca del Ripollès, per atendre les mancances de qualsevol
matèria que li deleguin els ens consorciats.
Vista la cartera de serveis del Consorci de Benestar Social del Ripollès que es proposa, i
d’acord amb l’article 11 dels Estatuts 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, la competència per a
l’aprovació dels objectius, programes i serveis li correspon a la Junta General. En
conseqüència s’emet la següent,
Per tal de detallar i configurar els diferents serveis que es portaran a terme des del
Consorci recentment creat s’adjunta com a annex 1 de la present acta la Cartera de
Serveis del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la cartera de serveis del Consorci de Benestar Social del Ripollès que
s’adjunta com a annex a aquesta resolució.
Segon. Disposar la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
de la resolució adoptada.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,
senyor Miquel Rovira i Comas, per tal de que porti a terme els acords anteriorment
adoptats.
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DELIBERACIONS
La Directora del Consorci, senyora Elisabeth Ortega Larriba, informa a la resta de
membres assistents a la Junta General que enguany s'ha suprimit un servei dedicat a
persones nouvingudes, ja que s'entén que la problemàtica actual no fa referència a la
gent nouvinguda. Per altra banda, la senyora Ortega explica que s'ha iniciat el servei de
la Unitat d'Escolarització Compartida que anteriorment es prestava des de l'Ajuntament.
A continuació fa un breu resum dels demés serveis que es presten des del Consorci i que
consten en la cartera que es pretén la seva aprovació.
En relació a la prestació de serveis socials, la directora del Consorci explica l'estadística
realitzada pel què afecta a les famílies sense ingressos a desembre de 2011, així com
les famílies amb ingressos insuficients. A la vista de les dades que de forma genèrica
s'està parlant d'un total de 34 famílies sense ingressos al Ripollès i un total de 115
famílies al Ripollès amb uns ingressos insuficients, es considera necessari iniciar un Pla
de Xoc per tal de mitigar els efectes que hi puguin haver en el futur, i per aquest motiu es
creu que s'ha d'actuar de forma coordinada amb diferents entitats i administracions per
tal de poder resoldre situacions complexes. En aquest sentit, els membres assistents a la
Junta General acorden dur a terme aquest Pla de Xoc.
Per altra banda, la senyor Ortega, comenta que la Unitat d'Escolarització Compartida
(UEC) es considera més com una descàrrega pels professors que no el què hauria de
respondre verdaderament, i que per altra banda, hi ha una dificultat clara en la seva
ubicació, motiu pel qual es parlarà amb l'Albert del Consorci de Ripollès
Desenvolupament per tal de poder buscar uns espais idonis per a dur a terme aquest
servei.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del Consorci d’acord amb els resultats següents:
Vots a favor: 3
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
4. CESSIÓ EN DIPÒSIT A L'ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS DE LA
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS.
Vist que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions
objecte del contracte de cessió de documentació inactiva en el dipòsit a l'Arxiu Comarcal
del Ripollès;
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
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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 contracte/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:
Primer. Aprovar la cessió en dipòsit a l'Arxiu Comarcal del Ripollès de la documentació
administrativament inactiva del Consorci de Benestar Social del Ripollès;
Segon. Aprovar la minuta de contracte de cessió de documentació en dipòsit que consta
en l'expedient i que s'adjunta a aquesta acta com a annex.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l'Arxiu Comarcal del Ripollès per al seu
coneixement i a l'efecte corresponent.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Cinquè. Facultar tan àmpliament en dret com sigui necessari al president del Consorci
senyor Miquel Rovira i Comas, 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
contracte de cessió de documentació en dipòsit objecte d’aquesta resolució.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del 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. PRECS I PREGUNTES
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El senyor Josep Maria Creixans i Pons informa que l'aplaçament de l'IRPF ja està resolt
atès que es va poder pagar. Per altra banda, s'informa que els proveïdors estan cobrant
entre 90 i 100 dies.
La directora del Consorci posa en coneixement als membres de la Junta General que
s'ha realitzat la convocatòria per a proveir un lloc de treball d'educadora especialitzada i
que l'ha coberta la senyora Patrícia Rodríguez, i que està en procés la selecció d'un
auxiliar administratiu per cobrir la substitució per maternitat de l'auxiliar administrativa que
disposa el Consorci.
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 22 de desembre de 2011. I perquè així consti, estenc aquesta acta, per
ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas.
Vist i plau,
Gerard Soldevila i Freixa
Secretari

Miquel Rovira i Comas
President
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ÍNDEX
Dades de l’acta
Acta número: 10 – 5/2011
Data: 22 de desembre de 2011
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 11:00 hores
Hora final: 12:15 hores
ACORDS
1) APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA PER A L'EXERCICI
2012.
3) APROVACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS PER A L'EXERCICI 2012
4) CESSIÓ EN DIPÒSIT A L'ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS DE LA
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS.
5) PRECS I PREGUNTES
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ANNEXOS
ANNEX 1. CARTERA DE SERVEIS
CARTERA DE SERVEIS 2012

.SERVEIS SOCIALS BÀSICS
.ATENCIÓ PRIMÀRIA
.AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL
.ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
.SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA
.SERVEI D’AJUT A DOMICILI I SERVEI D’AJUDES TÈCNIQUES
.SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
.SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
.TALLERS DE MEMÒRIA
SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIOFAMILIAR
.SERVEI D’ACOLLIMENTS I ADOPCIONS
.SERVEI DE CENTRES OBERTS
.UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
.SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
SERVEIS DE COHESIÓ SOCIAL
.SERVEI D’ACOLLIDA AL VOLUNTARIAT
.SERVEI D’ACOLLIDA A PERSONES NOUVINGUDES

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

ATENCIÓ PRIMÀRIA

AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL

Els Serveis Socials Bàsics atenen totes les demandes i
necessitats socials dels ciutadans i ciutadanes.
Realitzen un primer diagnòstic i pla d'actuació, i
apliquen els programes i recursos disponibles. Quan la
problemàtica o la necessitat supera les possibilitats
d'intervenció dels serveis socials bàsics, es deriva als
serveis especialitzats.

Què son?

És important destacar el seu caràcter polivalent, és a
dir, s'atenen tots els grups de població: gent gran,
disminuïts, infants... així com un ampli ventall de
necessitats: econòmiques, d'habitatge, laborals,
disminucions, maltractaments, inadaptació social, etc.

A persones i famílies que es troben en situacions que
no els permeten cobrir les necessitats bàsiques.

És un servei gratuït.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

ACOLLIMENT TEMPORAL D’URGÈNCIA
Què és?
Aquest servei té per objecte l'acolliment temporal en un
habitatge, habilitat a tal efecte.
A qui s'adreça?
S'hi poden acollir aquelles persones que es troben en
situacions d'urgència o emergència social, entenent per
urgència una situació imprevista i greu que provoca
que la persona o família hagi d'abandonar de forma
immediata el seu habitatge habitual i que no disposi de
cap xarxa familiar o social.

Són prestacions que tenen com a finalitat cobrir les
necessitats urgents i bàsiques d'alimentació, higiene i
allotjament.
A qui s'adrecen?

Com s'hi accedeix?
Qualsevol persona pot adreçar-se als Serveis Socials
Bàsics, on se li farà un estudi de la seva situació
econòmica.

SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA
SERVEI D’AJUT A DOMICILI I SERVEI D’AJUDES
TÈCNIQUES
Què és?
És un servei que es realitza bàsicament a la llar de la
persona i/o família amb dificultats de desenvolupament,
d'integració social i/o manca d'autonomia i els
proporciona atenció personal i suport social.
A qui s’adreça?
A les persones que tenen importants dificultats per a
realitzar de forma autònoma les activitats bàsiques de
la vida diària i/o amb problemàtiques familiars
especials.
Es realitzen tasques d’assistència personal com ara:
higiene personal, alimentació, vestit, control de
medicació, fer la compra, passeig …
Les persones usuàries d’aquest servei també es poden
beneficiar del servei d’ajudes tècniques com ara:
grues, llits articulats, cadires de dutxa, etc.
Quin és el pre per l’usuari?
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El preu màxim del servei és 16,25€ (hora ordinària) i
17,50€ (hora festiva) dels quals l’usuari farà una
aportació econòmica d’acord amb els seus ingressos.

SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA

SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

SERVEI DE TELEASSITÈNCIA DOMICILIÀRIA

Què és?
És un servei que ofereix atenció permanent a distància i
assegura una resposta ràpida davant qualsevol situació
d’urgència amb què es pugui trobar la persona en el seu
domicili: caigudes, problemes de salut que requereixen la
intervenció dels serveis d’emergències, etc.

Què és i a qui s’adreça?
Es tracta d’un servei de suport a les persones amb
discapacitat i/o dependència que consisteix en la
prestació d’un transport adaptat al seu grau de
necessitat, per tal de possibilitar el seu accés als
serveis socials d’atenció especialitzada; serveis
sociosanitaris o aquells altres que permeten garantir la
seva atenció i/o integració, en els quals són atesos de
forma regular.
Quin és el preu per l’usuari?
44€/mensuals

S’ofereixen altres atencions com el servei d’agenda,
l’atenció especial en casos de temperatures extremes,
etc.
A qui s’adreça?
Prioritàriament, a persones grans, persones amb
discapacitat o persones que tinguin problemes de
mobilitat i que visquin soles o passin moltes estones
soles.
Com funciona?
La persona disposa, al seu domicili, d'un aparell connectat
a la línia telefònica i d'un penjoll amb un botó. En prémer
aquest botó es connecta de manera immediata amb el
Centre d'Atenció de Teleassistència i es rep l'assistència,
el suport o la informació necessària d'un equip de
professionals qualificats. El sistema permet comunicar-se
amb el Centre d'Atenció sense necessitat de despenjar ni
marcar cap número de telèfon. Pot banyar-se i dormir
amb el penjoll.
Quin és el preu per l’usuari?
El cost del servei és de 20,87€, dels quals la Diputació de
Girona en paga 6,08€, l’IMSERSO 5,81€, els ajuntaments
de la comarca 2,71€ i l’usuari/ària 6,26€.

SERVEIS A LA DEPENDÈNCIA
TALLERS DE MEMÒRIA
Què són?
Els tallers d'entrenament i manteniment de la memòria
són un instrument que, mitjançant la pràctica d’una
sèrie d’activitats mentals, permet al participant agilitar
els processos cerebrals que faciliten el record i la
cognició.
Per a què serveixen?
Ofereixen estratègies per afrontar les pèrdues de les
funcions mentals que es donen amb el pas del temps,
mantenen i milloren l’estat psicofísic de la persona,
ajuden a prevenir l’aparició de malalties
degeneratives, ajuden a prevenir trastorns psicològics
(depressió, ansietat), favoreixen les relacions socials.
A qui s’adrecen?
A totes aquelles persones majors de 65 anys amb
ganes d’estimular la ment.
A qui vulgui conèixer diverses tècniques per afavorir el
record.
Quin és el preu per l’usuari?
Els tallers són gratuïts i les places limitades

SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIOFAMILIAR
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SERVEI D’INTEGRACIÓ FAMILIAR
SERVEI DE CENTRES OBERTS
Què és?
És una Institució Col.laboradora d’Integració Familiar,
acreditada per l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció,
per tal d’intervenir amb el col.lectiu d’infants i
adolescents que han hagut de ser separats de les seves
famílies d’origen i els han estat aplicades mesures
protectores d’acolliment simple en família aliena i
acolliment preadoptiu.
Realitza estudis psicosocials de persones o famílies de
la demarcació de Girona, interessades a acollir o adoptar
un infant nascut a Catalunya i Seguiment dels nens/es
que es troben en acolliment simple o preadoptiu.

És un servei gratuït

Què son els Centres Oberts?
Els Centres Oberts són serveis públics d’Acció
Socioeducativa que realitzen una tasca preventiva fora
de l’horari escolar. Són centres diürns. Donen suport,
estimulen i potencien l’estructuració i
desenvolupament de la personalitat, la socialització,
l’adquisició d’hàbits bàsics i l’esbarjo. També
compensen les deficiències socioeducatives dels
infants. Prioritzen l’atenció a la infància en risc social i
han de permetre la detecció, la prevenció, la
normalització i la integració d’aquests infants.
La funció del Centre Obert és oferir un espai als
infants que requereixin un suport assistencial, formatiu
o que estiguin immersos en una potencial situació de
risc. Mitjançant la relació educativa i a través
d’experiències positives i enriquidores han de tenir
una socialització adequada i unes bones relacions
amb el seu entorn.
A qui s'adrecen?
Els destinataris del servei són infants i joves en
situació de risc i les seves famílies. Les edats dels
destinataris es determinaran cada curs escolar i per a
cada Centre Obert, d’acord amb les necessitats
detectades pels serveis socials d’atenció primària. En
cap cas, estaran fora de l’interval de 0 a 18 anys.
Com s'hi accedeix?
La selecció dels nens i nenes la faran els Serveis
Socials d’Atenció Primària d’acord amb criteris que
determinen la situació de risc en què es troba el nen o
nena.
Els Centres Oberts dels municipis de Campdevànol,
Camprodon, Ribes de Freser i Sant Joan de les
Abadesses disposen de 20 places cadascun. El centre
obert de Ripoll disposa de 40 places
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UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
Què és el SIAD?

Què és?
És un servei que té per finalitat prestar atenció
educativa, complementant la formació que ofereixen els
centres educatius a l’alumnat d’ESO amb problemes de
comportament i conductes agressives, absentisme i
rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de
marginació.
L’objectiu d’aquests programes és afavorir l’assoliment
de les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol
de graduat en educació secundària obligatòria, amb una
metodologia que motivi els alumnes, retornant-los la
confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant
els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar.
A qui s'adreça?
Als i les alumnes que tenen, com a mínim, 14 anys i que
no són majors de 16. Aquests alumnes presenten
necessitats educatives especials derivades especialment
de la inadaptació al medi escolar. A més d’un retard en
l’aprenentatge, també presenten de forma reiterada:
Desajustaments conductuals greus que es manifesten
en situacions d’agressivitat o violència que posen en
perill la convivència del centre, absentisme injustificat,
rebuig escolar, existència de conductes predelictives.
Com s'hi accedeix?
Els centres de secundària del Ripollès proposen els i les
alumnes que participaran a la UEC segons el protocol de
derivació establert entre els centres de secundària, l'EAP
(Equip d'Assessorament Psicopedagògic) i l'acord de les
famílies

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és
un servei integral destinat a donar informació,
assessorament i orientació a les dones de la comarca
del ripollès. L'objectiu principal del SIAD és treballar per
la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com
afavorir la participació social i la promoció de les dones.
Què et pot oferir?
Informació, orientació i assessorament sobre els drets
de les dones i l'exercici d'aquests.
Suport i assessorament psicològic les víctimes de
violència masclista i als seus fills
Assessorament jurídic(dirigit a dones que han patit
violència masclista): proporciona informació i
assessorament de qualsevol tema relacionat amb
processos civils (separacions i/o divorcis, impagament
de pensions d’aliments, guarda i custòdia del fills/filles,
règim de visites, divisió del béns ganancials... etc.
També, sobre processos penals: conveniència
d’interposar una denúncia per maltractaments, les
conseqüències per al denunciant i per al denunciat,
ordres d’allunyament... etc.)
Suport en la tramitació de l’advocat d’ofici (Justicia
gratuïta)
Suport al teixit associatiu femení en la realització
d'accions que visualitzin les aportacions de les dones.
Activitats, cursos i xerrades, etc. sobre temes d'interès
per a les dones.
És un servei gratuït.

SERVEIS DE COHESIÓ SOCIAL

SERVEIS DE COHESIÓ SOCIAL

SERVEI D’INFORMACIÓ I ACOLLIDA A LES
PERSONES NOUVINGUDES
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA AL VOLUNTARIAT

És un servei adreçat a les persones nouvingudes que
viuen a qualsevol del municipis de la comarca del
Ripollès. El seu objectiu és informar a aquestes
persones de les característiques del territori i del
funcionament dels serveis públics que li poden ser
necessaris.

Què és?
Es un servei destinat a informar a totes les persones que
desitgin fer de voluntàries dins de l’àmbit social.

La informació es facilita a través de la web del consorci.

El servei és gratuït.

Aquest servei coordina totes les entitats i institucions que
disposen o necessiten del voluntariat per desenvolupar
les seves tasques.

És un servei gratuït.
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ANNEX 2. CONTRACTE DE CESSIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN DIPÒSIT

A la vila de Ripoll, el dia __ d’/de _____________ de 20__.
REUNITS
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Miquel Rovira i Comas, amb DNI núm. 77.294.522-D, president del Consell Comarcal del Ripollès.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Jordi Munell i Garcia, amb DNI núm. 43625796v, vicepresident del Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR).
ACTUEN
El primer, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya en virtut de la resolució del Director General del Patrimoni Cultural de data __ d’/de ________ de ____, per la qual
s’autoritza la signatura d’aquest contracte.
I ell segon, en nom i representació del Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) en virtut de l’acord de la Junta General de data 22 de desembre de 2011.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’eficàcia d’aquest acte, i
EXPOSEN
Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) conserva documentació administrativament inactiva la qual es relaciona en el document adjunt a aquest contracte.
Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) manifesta la seva voluntat de dipositar l’esmentada documentació a l’Arxiu Comarcal del Ripollès per tal de conservar-la i
fer-la accessible als investigadors, i el Consell Comarcal del Ripollès està d’acord a rebre-la, en representació de la Generalitat de Catalunya.
I posades d’acord ambdues parts en aquest sentit, subscriuen el present contracte de dipòsit, amb els següents
PACTES
Primer.- El Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) cedeix en dipòsit a la Generalitat de Catalunya la documentació administrativament inactiva que es relaciona en el
document adjunt a aquest contracte. Aquesta documentació abasta des de l’any 1980 fins al 2009 i ocupa 7,50 metres lineals.
Segon.- El Consell Comarcal del Ripollès, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, accepta aquest dipòsit.
Tercer.- El fons documental objecte d’aquest contracte serà dipositat a l’Arxiu Comarcal del Ripollès.
Quart.- L’Arxiu Comarcal del Ripollès es compromet a lliurar al Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) una còpia de l’inventari detallat dels documents que són objecte
del present contracte, una vegada aquests estiguin classificats i ordenats convenientment.
Cinquè.- L’Arxiu Comarcal del Ripollès donarà les màximes facilitats al Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) per a la consulta administrativa del seu fons documental.
Sisè.- El dipòsit periòdic de nova documentació podrà realitzar-se sense necessitat de modificar el present contracte, adjuntant un inventari annex a l’inventari general.
Els atorgants aproven aquest document i els seus efectes, i en prova de conformitat i acceptació el signen per triplicat en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.

Pàgina 13 de 13

