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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:
De forma prèvia a l’adopció d’acords assisteixen a la Junta General el senyor Miquel Calm i Puig,
president de SUMAR, EMPRESA PÚIBLICA D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, i el senyor
Estais Vayreda, gerent de l’esmentada empresa, per tal d’informar sobre la situació del Consorci
d’Acció Social de Catalunya i de l’empresa SUMAR, EMPRESA D’ACCIÓ SOCIAL, SL.

ACORDS
1. EXPEDIENTS DEL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA I L'EMPRESA SUMAR,
SL

1.1. RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI D'ACCIÓSOCIAL DE
CATALUNYA
Motivació
El Consorci d’Acció Social de Catalunya va adoptar entre d’altres l’acord que es transcriu
següent:
“Antecedents
A mitjans del 2008, el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, el Consorci de Benestar Social
Gironès-Salt i el Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles, van acordar constituir
el Consorci d’Acció Social de Catalunya amb l’objectiu d’esdevenir un instrument del món local
per donar resposta a les seves necessitats socials i concretament a les Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials i a la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a
persones en situació de dependència.
El CASC es va constituir formalment el dia 30 de setembre de 2008, amb l’adopció d’acords per
part dels òrgans de govern dels respectius ens consorciats, aprovació dels estatuts reguladors, el
seu tràmit d’informació pública i aprovació definitiva, d’acord amb el procediment regulat a l’article
313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, (Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals).
Amb data 9 de desembre de 2008, el CASC constitueix la societat mercantil de capital
íntegrament públic, SUMAR, empresa d’acció social SL, com a mitjà i servei tècnic propi. SUMAR
actua com a entitat de segon grau del CASC i dels seus ens consorciats fins el 31 de desembre
de 2013. Fins aquesta data, el CASC és propietari del 97 % de les participacions socials de
SUMAR. La resta de participacions (3%) es reparteixen entre diferents consorcis, consells
comarcals i ajuntaments. El 23 de desembre de 2013, la Diputació de Girona adquireix el 51,1 %
de les participacions de SUMAR i el 18 de juny de 2014, SUMAR es queda en autocartera el 20
%. El CASC manté actualment el 24,6 % de participacions i la resta (4,29 %) es distribueix entre
diferents consorcis, consells comarcals i ajuntaments.
Amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2013 (LRSAL), de 27 de desembre, el CASC i SUMAR,
esdevenen entitats de primer grau, depenents totes dues de la Diputació de Girona, i SUMAR
deixa de ser mitjà i servei tècnic propi dels ens locals adherits al CASC, només dels ens que en
són socis.
El CASC també és membre de la Fundació Acció Social Infància (FASI) i quatre (4) membres del
seu Patronat són designats pel CASC. Actualment, els seus representants són el senyor Miquel
Noguer, la senyora Marta Felip, la senyora Marta Farrés i el senyor Xavier Soy.
El CASC va constituir FASI conjuntament amb la Fundació Plataforma Educativa i la societat
mercantil Casa Equipaments, SL, el 16 d’octubre de 2009. La Fundació es va constituir com a
fundació pública i com una entitat de segon grau del CASC, que n’ostentava la majoria de

membres del seu patronat fins a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (en endavant, RSAL).
El 31 de desembre de 2013, FASI es transforma en fundació privada. El CASC manté quatre (4)
membres en el seu Patronat però la composició de patrons del sector privat és superior al 50 %.
Aleshores FASI deixa de ser formalment fundació del sector públic i ja no consolida ni
pressupostàriament ni comptable amb el CASC.
Atesa la poca activitat del consorci des de llavors i vist que el principal objectiu pel qual va ser
constituït el porta a terme SUMAR,
Atès que en el context econòmic global, les administracions públiques han d’adoptar mesures per
simplificar el màxim i optimitzar la prestació de serveis. Amb aquesta finalitat, i en compliment de
les directrius establertes per a tot el sector públic, cal la supressió d’estructures administratives i
l’eliminació d’organismes públics.
Atès les finalitats establertes en els estatuts del CASC i de SUMAR, es considera que SUMAR
pot entendre’s com a l’entitat jurídica adequada per a la continuïtat de l’activitat i aconseguir els
objectius del consorci que es liquida (article 4 estatuts CASC i article 5 estatuts SUMAR).
Fonaments de dret
La regulació jurídica dels consorcis, en el cas de les entitats locals, es troba, bàsicament, a les
següents normes:
- Article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Articles 269 a 272 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Articles 113 i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
- Articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS).
D’acord amb els articles 313 i 324 del ROAS:
- Els consorcis podran dissoldre’s, entre d’altres, per mutu acord de les entitats consorciades.
- L’acord de dissolució l’adoptarà l’òrgan superior de govern del consorci, amb el vot favorable de
la majoria absoluta dels seus membres.
- L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels òrgans competents dels membres del Consorci.
- L’acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns
del consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades.
Per la seva banda, l’article 35 dels Estatuts del Consorci d’Acció Social de Catalunya determina el
següent:
" 1. L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del consorci i també la reversió a
cada entitat consorciada dels seus béns i drets, i s’ha de determinar l’assumpció de les
obligacions respectives.
2. La dissolució del Consorci requereix l’acord de la Junta General, adoptat amb el vot favorable
de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria absoluta i del nombre legal
de membres i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Si no
s’assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat conserva el seu dret de separació
d’acord amb l’article anterior.
3. L’acord de la Junta General sobre la dissolució del Consorci ha d’especificar la forma de la
liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i instal·lacions a les
administracions consorciades, d’acord amb la ponderació dels criteris de preservació de l’interès

públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la
durada del Consorci.
4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultarà
d’aplicació el que disposa l’article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. “
- Vista la coincidència de l’exercici pressupostari i comptable a 31 de desembre de 2015, articles
50 i 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, per tramitar l’expedient administratiu per urgència.
“Article 50 - Tramitació d’urgència. 1. Quan ho aconsellin raons d’interès públic es pot acordar,
d’ofici o a petició de la persona interessada, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència,
per la qual es redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret dels
relatius a la presentació de sol·licituds i recursos. 2. No es pot interposar cap recurs contra l’acord
que declari l’aplicació de la tramitació d’urgència al procediment.”
“Article 86 - Informació pública. 1. L’òrgan al qual correspongui la resolució del procediment, quan
la naturalesa d’aquest ho requereixi, pot establir un període d’informació pública. 2. A tal efecte,
s’ha d’anunciar en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el de la comunitat autònoma o en el de la
província respectiva, a fi que qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment, o
la part d’aquest que s’estableixi. L’anunci ha d’assenyalar el lloc d’exhibició i ha de determinar el
termini per a formular al·legacions, que mai no pot ser inferior a vint dies. 3. La incompareixença
en aquest tràmit no impedeix a les persones interessades poder interposar els recursos que
siguin procedents contra la resolució definitiva del procediment. La compareixença en el tràmit
d’informació pública no atorga, per ella mateixa, la condició de persona interessada. No obstant
això, qui presenti al·legacions o observacions en aquest Generalitat de Catalunya Departament
de Justícia 44 tràmit té dret a obtenir de l’Administració una resposta raonada, que pot ser
comuna per a totes aquelles al·legacions que plantegin qüestions substancialment iguals.
4.D’acord amb el que disposen les lleis, les administracions públiques poden establir altres
formes, mitjans o vies de participació dels ciutadans, directament o per mitjà de les
organitzacions i associacions reconegudes per la llei en el procediment d’elaboració de les
disposicions i actes administratius.”
Informe sobre la possibilitat que SUMAR, empresa d’acció social SL, passi a formar part del
Patronat de la Fundació Acció Social Infància de FAURA CASAS Auditors-Consultors.
Per tot això, es proposa a la Junta General del Consorci d’Acció Social de Catalunya l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci d’Acció Social de Catalunya, la qual
produirà efectes a partir del 31 de desembre de 2015.
SEGON.- Disposar el següent en relació a la liquidació del Consorci:
1. El resultat de la liquidació del Pressupost del CASC de l’any 2015 es traspassarà amb els seus
drets i obligacions així com també els saldos en metàl·lic i romanent de tresoreria disponible per a
despeses generals a 31/12/2015, així com les participacions socials de SUMAR empresa d’acció
social SL que tingui en propietat en aquesta data, a l’indicada empresa de capital íntegrament
públic, SUMAR, empresa d’acció social SL, de la qual cosa se’n donarà compte als Plens de les
entitats consorciades.

Per tant, SUMAR, empresa d’acció social SL, prèvia acceptació per acord de la seva Junta
General, amb efectes econòmics i administratius a partir de l’1 de gener de 2016, se subrogarà
en tots els drets i obligacions del Consorci d’Acció Social de Catalunya, incloent els contractes i
convenis subscrits pel mateix.
2. En relació als actius fixes constituïts pels immobilitzats materials, el Consorci d’Acció Social de
Catalunya no disposa d’aquest tipus d’actius.
3. El Consorci d’Acció Social de Catalunya tampoc disposa de mobiliari ni d’equips informàtics en
propietat.
4. En relació al personal, el Consorci d’Acció Social de Catalunya no disposa de personal laboral.
Només d’un secretari-interventor, funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
estatal, Grup A1, Nivell 26 (Autorització acumulació DGAL amb la secretaria de categoria superior
de Banyoles). La plaça de secretaria-intervenció, 3era, s’amortitzarà prèvia autorització de la
DGAL.
5. La successió dels 4 membres del patronat de FASI nomenats pel CASC d’acord al que
s’estableixi en els estatuts de FASI que s’han de modificar per contemplar aquesta successió i
aprovar per unanimitat de tots els seus membres (article 29 estatuts FASI).
TERCER.- Sotmetre aquests acords a informació al públic pel termini de 20 dies hàbils,
mitjançant la inserció del corresponent anunci al BOP, al DOGC, i al tauler d’edictes de l’entitat. Si
durant aquest termini no es formulessin al·legacions els presents acords es podrien considerar
adoptats amb caràcter definitiu sense necessitat de nou acord.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a SUMAR, empresa d’acció social SL, als ens adherits al
Consorci d’Acció Social de Catalunya, - la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, el Consorci de Benestar Social del GironèsSalt, el Consell Comarcal de La Selva, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de
Figueres, l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Consorci d’Osona de Serveis Socials-, i
a la Fundació Acció Social Infància (FASI), als efectes d’adopció dels respectius acords de
ratificació de l’acord de dissolució i liquidació del CASC.
CINQUÈ.- Facultar el President del Consorci, expressament i tant àmpliament com sigui
menester en dret, perquè formalitzi qualsevol document que sigui necessari en relació als
presents acords i fins a la dissolució definitiva del Consorci.
SISÈ.- Comunicar la dissolució, un cop ratificada pels ens consorciats, a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya, a fi que procedeixi a la cancel·lació de la seva inscripció al Registre d’Entitats
Locals de Catalunya”.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar com a ens consorciat l’acord sobre la dissolució i liquidació del Consorci d’Acció
Social de Catalunya
Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci d’Acció Social de Catalunya per al seu
coneixement i a l’efecte corresponent.

Tercer. Facultar tan ampliament 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 els acords anteriors.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
1.2. EXPEDIENT D'ADQUISICIÓ DE PARTICIPACIONS SOCIALS DE L'EMPRESA SUMAR,
EMPRESA D'ACCIÓ SOCIAL, SL.
Motivació
El Consorci d’Acció Social de Catalunya va constituir en data 9 de desembre de 2008 una
societat mercantil de capital íntegrament públic denominada SUMAR, empresa d’acció social
S.L., que té per objecte la prestació de serveis i la realització d’activitats econòmiques d’interès
públic en l’àmbit de l’acció social de Catalunya.
D’acord amb el que disposa l’article 3 dels Estatuts Socials de SUMAR, Empresa d’Acció Social
S.L., aquesta societat tindrà la consideració de mitjà propi de les Administracions Públiques que
participin en el seu capital social, podent-li, per tant, efectuar encàrrecs directes per a la gestió de
serveis o activitats d’interès públic municipal en l’àmbit de l’acció social.
És la voluntat d’aquest Consorci procedir a l’adquisició de 10 participacions socials de la societat
mercantil de capital íntegrament públic SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L., d’un valor nominal
de 4,3834 €.
L’import d’adquisició ascendeix a 43,834 Euros i, per tant, no supera ni el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost d’aquest Consorci ni la quantia de tres milions d' Euros, si bé els
estatuts del Consorci de Benestar Social del Ripollès preveuen que l’òrgan competent per a
dictar aquest acord li correspon a la Junta General, motiu pel qual, s'emet la següent
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Iniciar el procediment per a l' adquisició directa de 10 participacions socials de la societat
mercantil de capital íntegrament públic SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L.
Segon. Que se sol·liciti informe previ del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, sobre la procedència de l’adquisició directa dels valors.
Tercer. Que es redacti memòria justificativa de l’adquisició.
Quart. Que per l'Interventor es faci la retenció de crèdit que acrediti que existeix crèdit suficient i
adequat per a finançar la despesa que comporta l'adquisició.
Cinquè. 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 assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

2. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS I LA UNIVERSITAT DE VIC REFERENT A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
D’EDUCADORES SOCIALS
Motivació
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Campus Vic (en endavant, UVic – UCC
– Campus Vic) inclou totes les titulacions oficials de grau que imparteix i en algunes de les
titulacions oficials de màster, com també en alguns dels seus estudis de títol propi, la realització
de pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la pràctica,
incorporar els valors professionals i desenvolupar les competències essencials de la professió.
Així mateix, les titulacions de grau contemplen l’elaboració d’un treball de fi de grau (TFG) i les de
màster, un treball fi de màster (TFM).
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, tal i com estableixen els seus estatuts té per activitat
la prestació de serveis socials, i que amb la finalitat d’establir un marc de col·laboració és
necessari procedir a signar un conveni de cooperació educativa que tingui per objecte regular la
col·laboració entre ambdues institucions per tal que els estudiants i estudiantes de la Universitat
puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes, curriculars, o extracurriculars al Consorci
Benestar Social del Ripollès.
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 cooperació educativa entre la Universitat de Vic – Universitat
Central de Catalunya, Campus Vic i el Consorci Benestar Social del Ripollès per col·laborar en la
formació dels estudiants.
Segon. Notificar aquesta resolució a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya,
Campus Vic, 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 assistents a la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
3. ADJUDICACIÓ SUBVENCIONS TRANSPORT ADAPTAT
Motivació
L’article 3 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, disposen
que les finalitats dels Consorci són la prestació de serveis socials d’atenció primària, de serveis
especialitzats de tot tipus i de programes socials.
La competència per a l’atorgament de les subvencions ve determinada per la base novena,
establint que avaluades les peticions pels serveis corresponents, les subvencions s’atorgaran per
acord de la Junta General del Consorci si l’import excedeix de 3.000,00 euros, o bé per Resolució
de Presidència en el cas que l’import sigui inferior.
En data 26 de gener de 2016 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 16 l’anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per a l’atorgament de
subvencions destinades a Centres Receptors de Persones Usuàries del Transport Adaptat per a
sufragar en part les despeses que causa.
Vist que per a la resolució s’ha tingut en compte els criteris establerts en la base vuitena. Havent
examinat les sol·licituds i vista la proposta realitzada per part de la Direcció del Consorci de
Benestar Social del Ripollès que consta en l’expedient, és procedent dictar la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Concedir les subvencions destinades a centres receptors de persones usuàries del
transport adaptat corresponent a l'exercici 2015, següents:
CENTRES
Fundació Guifré
Fundació Emma
Fundació Vella Terra
Fundació MAP
TOTALS

PROPOSTA DEFINITIVA SUBVENCIÓ
5.000,00€
4.000,00€
3.000,00€
26.400,00€
38.400,00€

Segon. Disposar que la concessió de la subvenció obliga al beneficiari a complir les obligacions
establertes en la base sisena i a justificar la mateixa de conformitat amb la base desena, fent
avinent que la despesa a justificar haurà de correspondre a l'exercici 2015 i es realitzarà en el
termini improrrogable d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta resolució. En
cas d'incompliment s'iniciarà d'ofici la seva revocació.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i a l'efecte
corresponent.

Quart. Comunicar aquesta resolució a la direcció,i a la intervenció del Consorci per al seu
compliment.

Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
4. CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL I EL CONSORCI BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CESSIÓ DE
LA GESTIÓ D’UN HABITATGE DE TITULARITAT PÚBLICA ADMINISTRAT PER L’AGÈNCIA.
S’informa als membres del Consorci que en data 23 de desembre de 2015 la Junta General del
Consorci de Benestar Social del Ripollès va aprovar el conveni i que es va facultar al president
per a la seva signatura.
Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
5. DONAR COMPTE DE PARÀMETRES ECONÒMICS
Es dona compte de l’Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponen al Quart Trimestre del 2015, en compliment d’allò previst a la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials que es transcriu a continuació:
“El que disposa el present informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat,
de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El registre comptable de factures estarà interrelacionat o integrat amb el sistema d'informació
comptable, d'acord amb l'art. 8 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Segons el que estableix l’article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els terminis de pagament seran
de 30 dies (efectius des de la data d'aprovació).
En cas de demora en les terminis previstos anteriorment, l’administració haurà d’abonar al
contractista els interessos de demora, així com la indemnització per els costos del cobrament en
els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquest informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per
al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, inclou el número i la quantia global de les
obligacions pendents en les que s’està incomplint els terminis. En l’informe es consideren la
totalitat dels pagaments realitzats en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents
justificatius pendents de pagament al final del mateix.
Sense perjudici de la seva presentació i debat al Plenari Municipal, aquest informe haurà de
remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i a l’òrgan

competent de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Financera, que té
atribuïda la tutela financera de la Entitat Local.
LEGISLACIÓ APLICABLE
Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel que s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul
del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques
En virtut d’això, aquest Tresorer emet aquest INFORME, que inclou els següents apartats:
•
•
•

Pagaments realitzats en el trimestre
Factures pendents de pagar al final del trimestre
Interessos de demora pagats en el trimestre

D'acord amb aquest càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors en el Quart Trimestre 2015
per a les factures pagades és de 19 dies, fent l'observació que aquesta dada resulta del càlcul
des de la data de registre de la factura, i per tant està dins el termini legal de pagament que
estableix la normativa, que és 30 dies per a l'aprovació des de la data de registre i 30 per al
pagament des de la data d'aprovació. Per a les factures pendents de pagament a finals del
trimestre, el termini és de 6 dies des de la data de registre.”
Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
A continuació s’informa que l’execució trimestral corresponent a l’últim trimestre de l’exercici 2015
ha estat tramesa a l’Ajuntament de Ripoll als efectes de la seva consolidació.
6. VARIS. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
• S’informa que s’haurà de realitzar una Junta properament als efectes d’aprovar la
Pòlissa de Tresoreria que venç durant el mes de març.
• S’està treballant amb la liquidació de l’exercici anterior, de manera que tant bon punt
estigui finalitzada es donarà compte a la Junta General.
• S’informa que també s’està treballant amb la realització del conveni regulador del
personal al servei del Consorci.
• En relació a Televall, s’informa que es realitzarà una oferta a l’administrador concursal
per tal de quedar-nos el material que fins ara tenim arrendat.
• S’informa que s’està treballant amb l’aplicació de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, i per
tant amb temes d’habitatge i pobresa energètica.
• S’informa de la treballadora familiar que recentment s’ha acomiadat.

7. 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 16 de febrer de 2016. 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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