Expedient: 101-004-2015
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 25 – 4/2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 25 – 4/2015
Junta General Extraordinària
Data: 14 d'octubre de 2015
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 18:00 hores
Hora final: 19:10 hores
Número total de pàgines acta: 15, enumerades de la 1 a la 15.
Assistents
Joan Manso i Bosoms
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Maria Immaculada Constans i Ruiz, Vocal
Miquel Rovira i Comas, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
Absents amb justificació
Cap
Absents sense justificació
Cap
President
Joan Manso i Bosoms
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:
PROPOSTES

1. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS
Motivació
De conformitat amb allò establert en l'article 8 dels estatuts reguladors del Consorci de
Benestar social del Ripollès publicats en el Butlletí Oficiqal de la Província de Girona de
data 5 d'octubre de 2009 i en el Diari Oficial de la Generalitat de data 29 de setembre de
2009, la Junta General estarà integrada pels membres següents:
− Per part del Consell Comarcal del Ripollès: El president i la regidora de l'Àrea de
Serveis socials.
− Per part de l'Ajuntament de Ripoll: L'alcalde i el regidor de l'Àrea de Serveis
Socials.
Els representants dels ens hauran de ser necessàriament membres electes de les
respectives corporacions i la durada del mandat serà de 4 anys i podrà ser
successivament renovat per períodes de temps iguals. Això no obstant, un cop s'hagin
produït les eleccions locals i, de forma excepcional, els òrgans de govern en funcions i en
règim d'administració ordinària fins la seva renovació per part de la Junta General.
Vist que les eleccions municipals foren el passat mes de maig i la constitució dels
ajuntaments fou el passat 13 de juny i la constitució del Consell Comarcal del Ripollès fou
el 15 de juliol de 2015;
Atès que els càrrecs de president i vicepresident del Consorci l'ostentaran
respectivament el president del Consell Comarcal i l'alcalde de l'Ajuntament de Ripoll, tal i
com assenyala l'article 10 dels citats estatuts.
Vist que l'article 11.k) dels estatuts preveuen la competència de la Junta General pel
nomenament i separació del director;
Atès que compareixen tots els membres que en dret formen la Junta General del
Consorci, s'emet la següent
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Constituir la Junta General del Consorci corresponent al mandat 2015-2019 amb
els membres següents:
Noms i cognoms

Càrrec

Joan Manso i Busoms

President

Jordi Munell i Garcia

Vicepresident

Maria Immaculada Constans i Ruiz

Vocal

Miquel Rovira i Comas

Vocal

Segon. Ratificar el nomenament de la senyora Elisabeth Ortega i Larriba com a directora
del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als
efectes oportuns.
Quart. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i a l'Ajuntament de
Ripoll als efectes oportuns.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Sisè. Notificar aquesta resolució als membres de la Junta General pel seu coneixement i
a l'efecte corresponent.
Setè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci,
senyor Joan Manso i Busoms a signar tots i cada un dels documents que siguin
necessaris per a dur a terme els acords anteriors.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres que legalment
formen la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2014
Es deixa damunt la taula pendent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, per tal de donar compliment a allò establert en el Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA CORRESPONENT A
L'EXERCICI 2016

Motivació
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès
per a l’exercici de 2016, 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.
Es proposa a la Junta General, l’adopció del següents acords:

Primer. Aprovar el Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès
per a l’exercici de 2016, junt amb les seves bases d’execució en la forma detallada a
continuació:
INGRESSOS
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONCEPTE
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

IMPORT
0,00
0,00
131.083,04
1.508.991,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.640.074,91

DESPESES
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

IMPORT
1.214.763,46
283.405,92
15.000,00
126.905,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1.640.074,91

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 2016, segons el següent detall:
PERSONAL PLANTILLA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
DENOMINACIÓ
PERSONAL LABORAL
Psicòleg/oga
Pedagògeg/oga
Treballador/a social
Tècnica d’immigració

GRUP

L1
L1
L1
L2

PLACES

AMORTITZACIÓ

3
1
8
1

-

VACANTS

2
5
1

Educador/a especialitzada
Fisioterapeuta
Administratiu/va
Auxiliar administratiu/va
Treballador/a familiar
Conductor/a
Monitor/a

L2
L2
L3
L4
L4/L5
L5
L4

4
1
1
1
24
1
2

-

3
1
1
19
1
2

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.
Sisè. 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.
Setè. Disposar que en cas de no presentar-se cap reclamació, aquest es considerarà
definitivament aprovat, publicant-se el seu resum per capítols.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres que legalment
formen la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
4. APROVACIÓ BASES DE LA SUBVENCIÓ DEL TRANSPORT ADAPTAT

Motivació
Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès té com a finalitat principal la
prestació de qualsevol tipus de servei especialitzat i programa social;
Vist que es considera necessari que durant aquest exercici 2015 es pugui contribuir a les
despeses que suposa el transport adaptat de persones;

Vistes les bases específiques i convocatòria de subvencions destinades a centres
receptors de persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les
despeses que causa, que consten en l’expedient;
Vistos els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei General de Subvencions;
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar les bases específiques de subvencions destinades a centres receptors
de persones usuàries del transport adaptat per sufragar, en part, les despeses que
causa, que consten com a annex a aquesta resolució.
Segon. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa,
amb càrrec als pressupostos generals del Consorci per a l’exercici 2015 i d’acord amb les
bases específiques aprovades en l’anterior acord.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres que legalment
formen la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
5. NOMENAMENT REPRESENTANT SUMAR
Aquest assumpte per unanimitat es deixa damunt la taula per a millor estudi.
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT I EL CONSORCI BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA
REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
ESPECÍFIQUES
DE
L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, ADREÇADES A L'ALUMNAT AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DERIVADES DE LA INADAPTACIÓ
ALMEDI ESCOLAR, EN UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA, PER AL CURS
2015-2016.
Motivació
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació preveu a l’article 27 els programes de
diversificació curricular orientats a la consecució del títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
La Llei orgànica d’educació estableix, en els articles 71 i 72, que les administracions educatives
asseguraran els recursos necessaris perquè els alumnes que presentin necessitats educatives

especials puguin assolir els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes i
amb aquesta finalitat podran col·laborar amb altres administracions o entitats públiques o
privades sense ànim de lucre, institucions o associacions. Així mateix, l'article 73 indica que
s'entén per alumnat amb necessitats educatives especials aquell que requereix suport i atenció
educativa específica a causa de discapacitats o trastorns greus de conducta.
L’article 13.2 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que entre les mesures d’atenció a
la diversitat es preveuran agrupaments flexibles, el reforç en grups ordinaris, el desdoblament de
grups per reduir la ràtio quan faci falta, les adaptacions curriculars, la integració de matèries per
àmbits, programes de diversificació curricular i altres programes personalitzats per a aquells
alumnes amb necessitats específiques de reforç educatiu.
L’article 14.7 d’aquest mateix Decret disposa que el Departament d’Ensenyament establirà
convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels
programes de diversificació curricular que comportin la realització d’activitats fora del centre, que
en cap cas podran ser de tipus laboral ni professional.
El Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats
educatives especials, preveu a l’article 6.6 que el Departament d’Ensenyament podrà establir
convenis amb altres administracions, institucions i entitats sense ànim de lucre per a la realització
d’activitats educatives específiques, com a recurs extern i complementari de les activitats pròpies
del centre docent, per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat en edat
d’ensenyament obligatori, amb necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar
en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria.
Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un recurs educatiu extern
adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació curricular, presenten de forma reiterada
i contínua desajustaments de conducta greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar (joves
amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes agressives, etc.), de
manera que impossibiliten la convivència en el centre. Aquest alumnat podrà seguir una part dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria en unitats d’escolarització compartida, on se li
oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats. L’escolarització a les UEC
suposarà una escolarització compartida amb el centre docent en el qual l’alumne estigui
matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i administratius.
L’escolarització a les UEC té sempre caràcter temporal i es podrà revisar al llarg del curs escolar.
Des del curs 1997-1998, el Departament d’Ensenyament ha signat convenis de col·laboració amb
diverses corporacions locals amb la finalitat de poder oferir activitats complementàries
específiques, adaptades a les necessitats educatives específiques d’aquest alumnat, fora del
centre docent on estan matriculats.
Per al curs 2015-2016 es creu convenient continuar utilitzant les Unitats d’Escolarització
Compartida com a recurs educatiu extern, que permeti poder donar resposta a les necessitats
detectades en els diferents àmbits territorials.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’un espai i unes instal·lacions idonis, així
com de personal i d’estratègies i de mètodes educatius adients per atendre als alumnes
adolescents amb absentisme escolar i que presenten dificultats per rebre una escolaritat
plenament normalitzada.

L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 convenis, 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.
Vist el contingut del conveni, tant pel què fa al seu contingut, durada i aspectes econòmics, la
competència per a la seva aprovació és de la Junta General, tal i com estableixen els propis
estatuts del Consorci.
Per tot això, s'emet la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la
realització d'activitats complementàries específiques de l'educació secundària obligatòria,
adreçades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al
medi escolar, en unitats d'escolarització compartida, per al curs 2015-2016.
Segon. Notificar aquesta resolució al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
pel seu coneixement i a l'efecte corresponent.
Tercer. Publicar extracte d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joan Manso i
Bosoms a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquests acords i de
forma expressa a signa el conveni objecte d'aprovació.

Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres que legalment
formen la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

7. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE
L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
EN MATÈRIA DE FORMACIÓ I VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS
D’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA ALIENA SENSE FINALITAT ADOPTIVA I EL CORRESPONENT
SEGUIMENT I LA PREPARACIÓ I LA VALORACIÓ DELS SOL·LICITANTS D’ADOPCIÓ D’UN
MENOR TUTELAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CORRESPONENT
SEGUIMENT.

Motivació
D’acord amb l’article 3.h de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), li correspon a aquest Institut, entre d’altres funcions, tramitar i
formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i
entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació.

Segons disposen els articles 31.1.f i 32.d de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
(modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació
normativa), l’ens local pot promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit
propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los en coordinació amb l’Administració de la
Generalitat.
El servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats establerts en el catàleg
classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials. Dintre d’aquest
servei s’inclouen les tasques derivades de la preparació i valoració de la família o persona que
sol·licita adoptar un infant. Així mateix, s’entén per servei d’integració familiar el servei que
promou la incorporació d’un infant en situació de desemparament en el si d’una família acollidora
per aconseguir el seu desenvolupament integral.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, regula la protecció dels infants i els adolescents quan els
mecanismes socials de prevenció no han estat suficients i s’han produït situacions de risc o de
desemparament que cal pal·liar amb les mesures necessàries d’intervenció pública, com per
exemple l’acolliment familiar simple o l’acolliment familiar preadoptiu, per tal de garantir que
aquestes situacions no esdevinguin en perjudicis irreparables per a l’infant o l’adolescent.
En virtut de la Llei 13/1997, de 19 de novembre (modificada per la Llei 11/2011, de 29 de
desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa), correspon a
l’ICAA, entre d’altres funcions, gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos
de formació i valoració psicosocial de les persones o famílies que s’ofereixen per a l’acolliment,
per a l’adopció a Catalunya o per a l’adopció internacional d’un infant o d’un adolescent, i
tramitar-ne els expedients.
Així mateix correspon a l’ICAA fomentar el dret dels infants a tenir una família i per tant, a
promoure l’acolliment simple en família aliena i l’acolliment preadoptiu com a mesures per a
atendre adequadament les necessitats del menor, com a persona sotmesa a situacions de risc
greu per al seu desenvolupament integral. També li correspon fer el seguiment, directament o per
mitjà de les entitats o institucions acreditades, dels menors que estiguin sota mesures
d’acolliment familiar en família aliena o bé en acolliment preadoptiu fins a la constitució de
l’adopció.
El Decret 337/1995, de 28 de desembre, regula i estableix els requisits d’acreditació i
funcionament de les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF).
El Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del Reglament dels menors desemparats i de
l’adopció i modificat pel Decret 127/1997, de 27 de maig, estableix el marc d’actuació i el
procediment en matèria de formació i valoració dels sol·licitants d’acolliment i preparació i
valoració dels sol·licitants d’adopció d’infants tutelats a Catalunya i d’adopcions internacionals,
així com també estableix el marc d’actuació i el procediment en matèria d’acolliments i adopcions
tant per a infants tutelats a Catalunya com per a les adopcions internacionals.
La disposició addicional segona de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència (modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i
millorament de la regulació normativa), estableix l’àmbit d’actuació de les administracions i de les
institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF).
La ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès, està inscrita com a Servei d’integració familiar,
en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis i Establiments
d’Atenció a la Família amb el número de registre E01478.

El Consorci de Benestar Social del Ripollès està acreditat com a ICIF per Resolució de la
directora de l’ICAA de data 28 de gener de 2010.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’organització, estructura i mitjans suficients,
en relació amb les funcions a desenvolupar d’acord amb els requisits exigits a l’article 8 del
Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l’acreditació i el funcionament de les institucions
col·laboradores d’integració familiar.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès compta amb un servei d’integració familiar amb
personal amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques que puguin ser-li
encomanades, d’acord amb els requisits de l’article 5 del Decret 337/1995.
El personal que presta serveis a la ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès així com els
membres de la junta directiva reuneixen els requisits i compleixen les condicions establertes a
l’article 30 del Decret 337/1995, i depenen exclusivament de la pròpia ICIF, sense que existeixi
cap mena de vincle laboral entre el personal de la ICIF i l’ICAA ni entre el personal de l’ICAA i
l’ens Consorci de Benestar Social del Ripollès.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha manifestat la seva voluntat de participar en les
tasques que li puguin ser encomanades per l’ICAA en el seu moment, en matèria de preparació i
valoració de les famílies sol·licitants d’una adopció internacional així com en matèria de formació i
valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i la
preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció de menors tutelats per la Generalitat de
Catalunya i el corresponent seguiment de l’acolliment en família aliena i de l’acolliment familiar
preadoptiu.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès compta amb un servei d’integració familiar amb
personal amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques de preparació i
valoració de persones i famílies que sol·liciten adoptar, d’acord amb els requisits de l’article 5 del
Decret 337/1995.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès no rep cap altra aportació econòmica per la seva
col·laboració en matèria de preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’adopció de menors
tutelats per la Generalitat de Catalunya, ni en matèria de formació i valoració de les famílies
sol·licitants d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva, així com tampoc rep cal altra
aportació econòmica per realitzar el corresponent seguiment de l’acolliment en família aliena ni
de l’acolliment familiar preadoptiu.
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 convenis, 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.
Vist el contingut del conveni, tant pel què fa al seu contingut, durada i aspectes econòmics, la
competència per a la seva aprovació és de la Junta General, tal i com estableixen els propis
estatuts del Consorci.
Per tot això, s'emet la següent,

Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès en matèria de formació i valoració de les famílies
sol·licitants d'acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment i la
preparació i la valoració dels sol·licitants d'adopció d'un menor tutelat per la Generalitat de
Catalunya i el corresponent seguiment.
Segon. Notificar aquesta resolució a l'Institut Català de l'Acoliment i de l'Adopció pel seu
coneixement i a l'efecte corresponent.
Tercer. Publicar extracte d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joan Manso i
Bosoms a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquests acords i de
forma expressa a signa el conveni objecte d'aprovació.

Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres que legalment formen la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

8. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR ENTRE EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I OPERDATA SOLUTIONS, SLU REFERENT AL
SERVEI D'IMPLEMENTACIÓ, ACTUALITZACIÓ I AUDITORIA DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ DE DADES.
Motivació
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès té la necessitat de disposar d'un
assessorament extern en matèria de protecció de dades per tal d'adequar-se a la
normativa derivada de l 'aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament.
Vist allò que estableix l'article 10 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel què afecta
als contractes administratius de serveis, i atès allò establert en els articles 138.2 i 111 del
citat Text Refós pel què afecta al procediment a seguir pels contractes menors.
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès no disposa de cap servei d'aquestes
característiques, i no compta amb els mitjans materials i humans per a executar aquest
servei, és necessari adoptar la següent,
Disposició
La Junta General resol:

Primer. Aprovar la despesa per import de 1.500,00 euros més l'IVA corresponent per a la
l'adjudicació del contracte de serveis d'implantació, actualització i auditoria de la Llei
Orgànica de Protecció de Dades i la normativa de desplegament.
Segon. Adjudicar el contracte administratiu de serveis a l'empresa OPERDATA
SOLUTIONS, SLU amb CIF B17998204 per a la implantació actualització i auditoria de
la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la normativa de desplegament.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l'efecte
corresponent, i a la intervenció tresoreria.
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 acords anteriors, i de forma expressa el contracte
objecte d'aquesta resolució.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres que legalment formen la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

9. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE SUMAR, EMPRESA D'ACCIÓ
SOCIAL, SL, L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, L'AJUNTAMENT DE
FIGUERES, EL CONSELL COMARCAL D'OSONA, EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT
PENEDÈS, EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT, EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI D'ACCIÓ SCOIAL DE LA GARROTXA
PER LA REALITZACIÓ D'UN PROJECT D'AVALUACIÓ DEL RETORN SOCIAL DE LA
INVERSIÓ QUE GENERA EL SERVEI SAD A DIFERENTS ENS UTILITZANT LA
METODOLOGIA SROI.

Motivació
El Servei d’Ajut a Domicilié és una de les actuacions més importants que duu a terme ell Consorci
de Benestar Social del Ripollès, tant per la repercussió social que té, ja que aten un número
elevat de persones usuàries amb moltes necessitats d’atenció domiciliària i, treballadors/es
necessaris pel desenvolupament d’aquesta tasca; com pel que representa a nivel econòmic, un
40% aproximat del pressupost anual del Consorci.
Per aquest motiu és necessari conèixer l’impacte social d’aquest serv ei i per això, proposo la
realització d’un projecte d’avaluació del retorn social de la inversión que genera aquest servei.
Tenint en compte l’especificitat técnica del projecte, és necessari treballar amb empreses
especialitzades. En aquest sentit l’empresa Nephila disposa d’experiència contractada en l’anàlisi
SROI de projectes socials.
Degut a l’elevat cost del projecte, diferents territoris de Catalunya hem acordat aunar esforços i
solicitar a l’empresa SUMAR, SL. finançament per a la seva realizació.
D’aquesta manera, l’empresa SUMAR és qui liderarà el projecte, creant una comissió de treball
formada per diferens representants del territori i aportant una part important del cost del projecte.

Vist l'acord de col·laboració entre SUMAR, EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL, SL, l'Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal d'Osona, el Consell
Comarcal de l'Alt Penedès, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el Consorci de Benestar
Social del Ripollès i el Consorci d'Acció Scoial de la Garrotxa per la realització d'un project
d'avaluació del retorn social de la inversió que genera el servei SAD a diferents ens utilitzant la
metodologia SROI.
L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 convenis, 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.
Vist el contingut del conveni, tant pel què fa al seu contingut, durada i aspectes econòmics, la
competència per a la seva aprovació és de la Junta General, tal i com estableixen els propis
estatuts del Consorci.
Per tot això, s'emet la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre SUMAR, EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL, SL,
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal d'Osona, el
Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès i el Consorci d'Acció Scoial de la Garrotxa per la realització d'un
project d'avaluació del retorn social de la inversió que genera el servei SAD a diferents ens
utilitzant la metodologia SROI.
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l'efecte corresponent.
Tercer. Publicar extracte d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joan Manso i
Bosoms a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme aquests acords i de
forma expressa a signa el conveni objecte d'aprovació.

Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres que legalment formen la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

10. VARIS. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
− Contracte amb la Fundació Televall. Es Va informar que es faria un procés de
liquidació i s'ha demanat als diferents ajuntaments quins tindrien la necessitat
d'utilitzar els serveis informàtics. El president, senyor Joan Manso informa que
existeix un problema ja que el material és de propietat de la Fundació.

− Material ortopèdic. La direcció informa que es treballa amb les comarques
d'Osona i la Garrotxa per tal de millorar el servei del material ortopèdic i
aconseguir optimitzar al màxim possible els recursos i els costos.
− Àpats a domicili. La direcció informa que manquen recursos per a desenvolupar
un servei d'aquest tipus, si bé res impedeix que es pugui estudiar, però sempre
serà en funció del número d'usuaris que hi haguessin.
− Servei d'emergències psicològiques. S'informa que el servei d'atenció
psicològica s'ha contractat des de Dipsalut i que aquest servei s'informarà en el
proper Consell d'Alcaldes.
− Inserció laboral. En coordinació i col·laboració amb el CEINR s'ha aconseguit la
inserció de tres persones mitjançant un projecte d'inserció laboral. Per altra
banda, també s'informa que hi ha previst uns plans d'ocupació a través del
Consell Comarcal del Ripollès que permetrà cobrir 11 places i actualment consta
que s'està fent una selecció de la gent que podria funcionar amb diferents
ajuntaments.
− Refugiats. S'informa el proper dia 16 d'octubre hi ha prevista una convocatòria a
una reunió per parlar de l'assumpte dels refugiats, motiu pel qual la direcció
assistirà a aquesta reunió.
11. PRECS I PREGUNTES
No n'hi ha
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.
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 14 d'octubre de 2015. I perquè així consti, estenc aquesta acta,
per ordre i amb el vist i plau del President del Consorci, senyor Joan Manso i Bosoms.

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari

Vist i plau,
Joan Manso i Bosoms
President
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