Expedient: 101-002-2014
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 19 – 2/2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 19 – 2/2014
Junta General Ordinària
Data: 19 de juliol de 2014
Lloc: Seu del Consorci
Hora inici: 09:15 hores
Hora final:10:30 hores
Número total de pàgines acta: 8, enumerades de la 1 a la 8.
Assistents
Miquel Rovira i Comas, President
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Josep Maria Creixans i Pons, Vocal
Imma Constans 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:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 17 de març de 2014.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 17 de març de 2014.
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.
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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 CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
CONSORCI DE BENESTARSOCIAL DEL RIPOLLÈS I SUMAR, EMPRESA D'ACCIÓ
SOCIAL, SL, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L'APLICATIU EQUALIMENT.

Motivació
SUMAR, SL és una empresa amb capital íntegrament públic constituïda pe Consorci
d'Acció Social de Catalunya, la Diputació de Girona i altres governs locals per a la
prestació de serveis i l'exercici d'activitats econòmiques d'interès públic en l'àmbit
territorial de Catalunya.
Que SUMAR, SL en virtut d'un acord amb l'empresa Districte Digital, està en disposició
de finançar al Consorci de Benestar Social del Ripollès, com a membre adherit al CASC,
la implementació´-o del servei eQUALIMENT, consistent en un servei de software de
gestió integral per a programes de distribució d'aliments solidaris, destinats a les entitats
que operen en els serveis de repartiment d'aliments així com també a les administracions
públiques.
Atès que es considera necessari establir un covneni mitjançant el qual es reguli la
col·laboració entre el Consorci i la mercantil SUMAR, SL per a facilitar la implementació
del servei de software de gestió integral per a Programes de distribució d'aliments
solidaris;
Vist el contingut del conveni objecte d'aquesta resolució, i vist l'article 303 i següents del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
Atès que la competència per a dur a terme aquesta resolució li correspon a la Junta
General d'acord amb els estatuts reguladors.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i SUMAR, SL
Empresa d'Acció Social, Societat Limitada, per a la implantació de l'aplicatiu
eQUALIMENT.
Segon. Notificar aquesta resolució a la mercantil SUMAR, SL pel seu coneixement i a
l'efecte corresponent.
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Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,
senyor Miquel Rovira i Comas a signar tots i cada un dels documents que siguin
procedent per a dur a terme els acords anteriorment esmentats i de forma expressa es
faculta per a la signatura del conveni objecte d'aquesta resolució.
DELIBERACIONS
No n'hi ha.
Finalitzades les intervencions es procedeix a la votació.
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

3. APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
REFERENT AL PROGRAMA DENOMINAT TALLERS D'HABILTATS PERSONALS I FAMILIARS.

Motivació
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès està realitzant diferents actuacions
per lluitar contra l'exclusió social a la comarca i que algunes d'elles s'emmarquen dins del
projecte denominat “Salut i Crisi” que pot ser susceptible de finançament en les línies que
atorga Dipsalut.
Vist que una d'aquestes actuacions són els Tallers d'habilitats personals i familiars que es
realitzen a través del Consorci Ripollès Desenvolupament, ja que es tracta d'un col·lectiu
que per les seves característiques, tals com la manca d'habilitats socials i hàbits laborals,
es considera convenient compartir entre ambdós consorcis la informació i col·laborar en
la realització d'aquests tallers en el marc dels mitjans que disposen cada una de les
entitats.
Vist que en la proposta de conveni s'estableix com a sistema de coordinació a través d'un
grup de treball format per representants d'ambdues entitats.
Vist allò que preveu 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 de Catalunya, és
procedent l'aprovació del conveni objecte d'aquesta resolució amb el Consorci Ripollès
Desenvolupament.
Atès que la competència per a l'aprovació d'aquesta resolució li correspon a la Junta
General de l Consorci, d'acord amb allò establert en els estatuts reguladors.
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Disposició
La Junta General resol:
Primera. Aprovar el conveni amb el Consorci Ripollès Desenvolupament referent al
programa denominat Tallers d'habilitats personals i familiars.
Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci Ripollès Desenvolupament pel seu
coneixement i a l'efecte corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,
senyor Miquel Rovira i Comas a signar tots i cada un dels documents que siguin
procedent per a dur a terme els acords anteriorment esmentats i de forma expressa es
faculta per a la signatura del conveni objecte d'aquesta resolució.
DELIBERACIONS
No n'hi ha.
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.
4. APROVACIÓ CONVENI D'ACCIÓ CONCERTADA D'UNES NAUS AL VIVER
D'EMPRESES DE CRD.

PROPOSTA
Motivació
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès té la necessitat de disposar d'un
espai per tal de poder dur a terme l'activitat d'emmagatzematge d'aliments per tal de
donar el servei de banc d'aliments, i atès que es considera idoni poder disposar de les
naus número 3 i 6 del Viver d'Empreses del Ripollès, titularitat del Consorci Ripollès
Desenvolupament.
Vist la normativa que recull el Consorci Ripollès Desenvolupament en relació a l'acció
concertada de les naus al viver d'empreses de CRD. I vist que es tracta del lloc més idoni
per a prestar aquest servei.
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Vist el conveni d'acció concertada proposat pel Consorci Ripollès Desenvolupament per
tal de poder fer ús de les naus indicades en aquesta resolució, i vist el preu establert en
la pròpia normativa reguladora.
Vist que el preu públic de l'acolliment concertat és de 157,24 € (nau 3) i 314,48 € (nau 6)
pel primer any d'utilització, 176,90 €(nau3) i 353,79 €(nau 6) pel segon any d’utilització i
196,55 €(nau 3) i 393,10 €(nau 6) pel tercer any d’utilització, que s'abonarà per dotzaves
parts iguals, en els terminis següents: mensual amb el recàrrec d'IVA corresponent, per
mentrestant aquest conveni estigui en vigor.
Atès que els preus establerts s’actualitzaran anualment, de forma automàtica, amb
efectes a 1 de gener, d’acord amb la variació durant l’any anterior de l’Índex de Preus al
Consum.
Atès que la competència per a l'aprovació d'aquest conveni d'acció concertada li corres pon a la Junta General d'acord amb els estatuts reguladores del Consorci.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni d'acció concertada de les naus 3 i 6 del Viver d'Empreses del Consorci Ripollès Desenvolupament entre dit Consorci i el Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Segon. Aprovar la despesa que cosnta en l'apartat mortivació d'aquesta resolució i en el propi
conveni d'acció concertada.
Tercer. Notificar aquesta resolució al Consorci Ripollès Desenvolupament pel seu coneixement i
a l'efecte corresponent.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els
acords esmentats, i de forma expressa el conveni objecte d'aquesta resolució.

DELIBERACIONS
No n'hi ha.
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.
5. VARIS. INFORMACIONS DE LA DIRECCIÓ
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Informacions de la direcció
- Transport adaptat.
La Directora informa que es tracta d'un problema general i que s'està preparant un model
per aplicar-ho a llarg termini de cara a l'anualitat 2016, model en que es finançaran
persones molt concretes i que la Generalitat de Catalunya té la intenció de regular de
forma més homogènia en el territori i que per tant a partir del proper mes de setembre es
començarà a treballar en aquest sentit. L'objectiu del nou model sembla ser que és
finançar només segons el perfil de la persona que necessita el transport adaptat.
Qualsevol altre informació que es disposi es farà arribar als membres de la Junta.
- Comitè – Reunió treballadores del SAD.
En relació al servei del SAD es va realitzar una reunió on es van formular diferents
propostes amb alternatives i semblava ser que incloure un servei de neteja com a servei
auxiliar podia ser una opció per tal de que es solucionés el conflicte de l'existència
d'hores a final d'any. Aquesta opció va ser rebutjada per les pròpies treballadores, de
manera és possible que hi hagi reduccions d'horaris a fi i efecte de cobrir les necessitats
del servei. Per altra banda, s'informa que hi ha la voluntat d'iniciar una mesa de
negociació per tal de començar a treballar amb la redacció d'un conveni dels empleats
del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
- Habitatge
S'informa que es necessitat habitatge però l'habitatge que es necessita hauria de ser un
habitatge a preu baix de lloguer, i s'hauria d'intentar que els diferents habitatges que hi ha
en mans de les entitats financeres com a conseqüència d'execucions hipotecàries
s'obliguessin a posar en el mercat per tal d'abaratir el preu del lloguer.
- Contracte programa
S'informa que s'està acabant de negociar i creu que en breu ja es podrà disposar del
mateix, si bé segurament serà a finals de juliol principis d'agost quan sigui necessari
procedir a la seva signatura.
- Talls d'aigua
S'informa que s'ha prioritzat el tema de l'aigua i que es poden fer ajuts per tal d'evitar que
hi hagin talls d'aigua més en aquesta època de l'any.
6. PRECS I PREGUNTES
- Supermercats
El senyor Jordi Munell, vicepresident del Consorci informa que té coneixement que hi ha
cues en els contenidors dels supermercats i que considera que s'hauria de realitzar
alguna actuació per evitar aquest fet. Al respecte, la direcció en pren nota, si bé
considera que no hi ha cap necessitat que la gent vagi a recuperar aliments del
contenidor, doncs hi ha el ban d'aliments que dóna aquest servei.
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió en l'hora i en el dia
indicats en l'encapçalament d'aquesta acta.
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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 19 de juliol de 2014. I perquè així consti, estenc aquesta acta,
per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Miquel Rovira i Comas.

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari delegat

Vist i plau,
Miquel Rovira i Comas
President
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