Expedient: 101-001-2012
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 11 – 1/2012

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 11 – 1/2012
Junta General Ordinària
Data: 23 de març de 2012
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 13:00 hores
Hora final: 14:20 hores
Número total de pàgines acta: 9, enumerades de la 1 a la 9.
Assistents
Miquel Rovira i Comas, President
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Josep Maria Creixans i Pons, Vocal
Imma Constants i Ruiz, 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
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 22 de desembre 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: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DEL CONSORCI D'ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA
MOTIVACIÓ
La Junta General del Consorci d'Acció Social de Catalunya va adoptar, en data 9 de
novembre de 2011, l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts Socials del
Consorci.
De conformitat amb l'article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals la modificació d'estatuts del
Consorci, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels
ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes
formalitats que per a l'aprovació.
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
PRIMER. Ratificar la modificació dels Estatuts socials del Consorci d'Acció Social de
Catalunya d'acord amb el redactat que s'adjunta com a annex al present acord.
SEGON. Sotmetre el Projecte de modificació d'Estatuts a informació pública pel termini
de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com al tauler
d'edictes del Consorci i a la seva pàgina web, als efectes que es puguin presentar les
al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments que es considerin convenients.
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TERCER. Notificar aquesta resolució al Consorci d'Acció Social de Catalunya per al seu
coneixement i a l'efecte corresponent, i en específic delegant la tramitació administrativa
per a la seva aprovació definitiva.
DELIBERACIONS
S'informa als membres assistents que aquesta modificació dels estatuts del Consorci
d'Acció Social de Catalunya es justifica pels diferents canvis de denominacions dels
principals òrgans de govern del Consorci, així com també la descripció i les funcions de
la Comissió Delegada de la Junta General. En aquest sentit es reordenen les funcions
del president desapareixent l'article 24 i 25 que feia referència al Consell de Direcció.
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: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència la proposta queda aprovada.
3. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS EN EL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA
MOTIVACIÓ
Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès forma part del Consorci d'Acció
Social de Catalunya i atès l'article 10 dels Estatuts reguladors d'aquest últim ens que
disposa que els consorcis d'acció o benestar social que siguin membres del Consorci
d'Acció Social de Catalunya estaran representats a la Junta General per un membre per
cada ens integrant dels mateixos.
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Nomenar al president del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas com a
representant del Consorci en el sí del Consorci d'Acció Social de Catalunya.
Segon. Disposar la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
de la resolució adoptada.
Tercer. Disposar que el nomenat haurà de donar compte de les resolucions adoptades
en el sí dels òrgans del Consorci d'Acció Social de Catalunya que en formi part.
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Quart. Notificar aquesta resolució al Consorci d'Acció Social de Catalunya per al seu
coneixement i a l'efecte corresponent.
DELIBERACIONS
S'informa que el Consorci de Benestar Social del Ripollès forma part del Consorci d'Acció
Social de Catalunya, i tot i que la representació del Consorci de Benestar Social del
Ripollès l'ostenta el president, tal i com estableix els seus estatuts, des del Consorci
d'Acció Social de Catalunya sol·liciten l'adopció d'un acord per part de la Junta General
del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
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: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
4. CONCERTACIÓ DE LA PÒLISSA DE CRÈDIT.
MOTIVACIÓ
Donat el desajust que es produirà a la tresoreria del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, entre l’ingrés dels recursos previstos al pressupost, especialment dels
contractes programa, i d’altra banda els pagaments ordinaris.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon d’acord amb els estatuts
reguladors del Consorci a la Junta General. En efecte, l’apartat f de l’article 11 dels
estatuts disposa que la concertació d’operacions de crèdit sempre que la seva quantia
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci li correspon a la
Junta General. Així mateix, i d’acord amb l’article 4 dels estatuts, el Consorci
subsidiàriament es regirà per les disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al
caràcter local del Consorci, de forma que en aplicació de l’article 51 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les
Hisendes Locals, atès que disposa que els presidents de les corporacions locals podran
concertar les operacions de crèdit a curt termini previstes en el pressupost, l’import
acumulat de les quals, dins de cada exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de
caràcter ordinari previstos en aquest pressupost. Així doncs, vist que l’import supera el
10% dels recursos ordinaris li correspon a la Junta General del Consorci que requerirà la
majoria absoluta en virtut de l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, extrem també recollit en l’informe emès per l’interventor
municipal.;
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
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Primer. Aprovar la concertació d’una operació de tresoreria per fer front als desajustos
temporals que es produeixen a la tresoreria del Consorci amb CAIXA PENEDÈS amb les
següents característiques:
- Import. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tipus d’interès . . . . . . . . . . . . . .
- Liquidació d’interessos . . . . . . .
- Comissió d’obertura . . . . . . . . . .
- Comissió de NO disponibilitat . .
- Comissió saldo excedit . . . . . . . .
- Termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Intervenció . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275.000 Euros
6,75 % Fix
Trimestral
0,75 % (comissió d'estudi zero)
0,25 %
0,50 %
12 mesos
Fedatari Municipal

Segon. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al President del Consorci,
per a signar tots i cada un dels documents necessaris per aquesta operació.
Tercer. Autoritzar per la disposició dels fons dels comptes de crèdit les persones
següent:
- SR. MIQUEL ROVIRA COMAS
- SR. ANTONI GARCIA LEIVA
- SR. RAMON CANADELL PONS

77294522D
38402731E
40601475N

President
Interventor Accidental
Tresorer Accidental

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: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
En conseqüència, la proposta presentada queda aprovada.
5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2011
La Directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès, senyora Elisabeth Ortega
Larriba explica que el Consorci fa temps que realitza una verdadera tasca de contenció
en l'execució dels pressupostos i d'aquí el resultat positiu de la liquidació 2011. No
obstant i això, la director deixa constància de la dificultat que això suposa i de la
necessitat de prendre consciència per part de tothom. En aquest mateix sentit, considera
que s'està realitzant una molt bona feina.
Els membres de la Junta General del Consorci en queden assabentats.
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6. APROVACIÓ CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER AL
DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA.
MOTIVACIÓ
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 la
Diputació de Girona per al desenvolupament d'un programa de Teleassistència
Domiciliària;
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:
Primer. Aprovar la minuta de conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i
Ripollès i la Diputació de Girona per a la prestació del servei de teleassistència
domiciliària;
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 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
conveni 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: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
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7. ACCEPTAR L'ENCOMANA DE GESTIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LES OBLIGACIONS EN L'APLICACIÓ DEL CONTRACTE
PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB
L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, EN MATÈRIA DE SERVEIS D'INFORMACIÓ I
ATENCIÓ A LES DONES.
Motivació
En data 17 de gener de 2012, el Consell Comarcal del Ripollès va encomanar al
Consorci de Benestar Social del Ripollès, el compliment de les obligacions que de
conformitat amb el Contracte-Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració
amb l'Institut Català de les Dones, en matèria de serveis d'informació i d'atenció de les
dones, que cada any es subscrigui amb l'esmentat Institut i competin al Consell Comarcal
del Ripollès.
Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès, en sessió de la Junta General de
data 29 de juliol de 2010, el Consell Comarcal del Ripollès en sessió plenària de data 21
de setembre i l'Ajuntament de Ripoll en sessió de data 28 de setembre van adoptar una
modificació d'estatuts que fou publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 12
de gener de 2011, consistent en adquirí la condició de mitjà propi i servei tècnic del
Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Ripoll, als efectes dels articles 4, i 24.6 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que anualment, l'Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Ripollès
subscriuen el Contracte-Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre
l'Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Ripollès en matèria d'informació i
atenció a les dones.
Vist que l'article 6 dels Estatuts del Consorci de Benestar Social del Ripollès estableix
com a funció bàsica la xarxa d'informació i d'assessorament a les dones, que són alhora
objecte del Contracte-Programa al qual s'ha fet referència.
Vist que la competència per a l'adopció d'aquesta resolució correspon a la Junta General
del Consorci de Benestar Social del Ripollès, de conformitat amb els estatuts reguladors,
Disposició:
La Junta General resol:
Primer. Acceptar l'encomana de gestió al Consorci de Benestar Social del Ripollès, el
compliment de les obligacions que de conformitat amb el Contracte- Programa per a la
coordinació, cooperació i col·laboració, en matèria de servei d'informació i
d'assessorament i atenció a les dones, que cada any es subscrigui amb l'Institut Català
de les Dones, competin al Consell Comarcal del Ripollès.
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Segon. Disposar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Tercer. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès, a l'Institut Català de
les Dones, per al seu coneixement i a l'efecte corresponent
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: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
7. PRECS I PREGUNTES.
La directora del Consorci, senyora Elisabeth Ortega i Larriba informa que hi ha intenció
d'iniciar una prova pilot consistent en que des de la pàgina web crear xarxes socials com
a iniciativa per tal que la gent es sentís escoltada. Al respecte els membres de la Junta
General consideren encertada la iniciativa i es comenta que seria necessari que no hi
haguessin anònims per tal de donar més seriositat a la xarxa social creada.
Per altra banda, la directora del Consorci, senyor Ortega, informa de la instrucció 1/2012
de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família
per la qual s'estableixen criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria de
la Generalitat de Catalunya.
Finalitzades les intervencions, el president aixeca la sessió.
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: 11 – 1/2012
Data: 23 de març de 2012
Lloc: Carrer Progrés, 22-24
Hora inici: 13:00 hores
Hora final: 14:20 hores
ACORDS
1) APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2) APROVACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS SOCIALS DEL CONSORCI
D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA
3) NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS EN EL CONSORCI D'ACCIÓ
SOCIAL DE CATALUNYA.
4) CONCERTACIÓ DE LA PÒLISSA DE CRÈDIT.
5) DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2011.
6) APROVACIÓ CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER AL
DESENVOLUPAMENT D'UN PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA.
7) ACCEPTAR L'ENCOMANA DE GESTIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL
RIPOLLÈS EN RELACIÓ A LES OBLIGACIONS EN L'APLICACIÓ DEL
CONTRACTE PROGRAMA PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I
COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, EN MATÈRIA
DE SERVEIS D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES.
8) PRECS I PREGUNTES.
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