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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:
ACORDS
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2015.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 14 d’octubre de 2015.
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.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2015.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 23 de desembre de 2015.
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.
1.3. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 16 de febrer de 2016.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 16 de febrer de 2016.
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.

2. CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA
Es deixa damunt la taula per a millor estudi.
3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2015

Es dona compte del Decret de data 3 de març de 2016 referent a la liquidació de
l’exercici 2015. En aquest sentit, es transcriu el Decret esmentat.
Informe d’intervenció a la liquidació del pressupost de 2015, que s’emet en virtut del que
disposa l’art. 191.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el que s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 90.1 del RD 500/90, de
20 d’abril, de pressupostos de les entitats locals, com a document previ a l’aprovació de
la liquidació per part del President.
De conformitat amb el que estableixen els articles 90.2 i 91 del referit RD 500/90, de 20
d’abril, de pressupostos de les entitats locals, caldrà que un cop aprovat pel President
se’n doni compte a la Junta General en la primera sessió que se celebri i trametre còpia
de la mateixa a les Administracions Autonòmica i Central, un cop hagi estat aprovada.
Aquesta liquidació pressupostària posa de manifest totes les fases de gestió
pressupostària enumerades en l’article 93.1 del RD 500/90, de 20 d’abril, de
pressupostos de les entitats locals, tant pel que fa al Pressupost de Despeses com pel
Pressupost d’Ingressos.
Aquesta liquidació pressupostària permet determinar:
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a la
data 31.12.2015, segons el següent detall:
Drets pendents de cobrament del pressupost d’exercici corrent
Obligacions pendents de pagament del pressupost d’exercici corrent

605.769,82
93.570,20

b) El Resultat pressupostari de l’exercici de 2015, determinat per la diferència entre
els drets pressupostaris nets liquidats i les obligacions reconegudes netes durant
l’exercici de 2015, ascendeix a 362.286,90 €, que un cop ajustat amb els crèdits
gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria, que aquest any ha estat de 0,00
€, resta un resultat pressupostari ajustat per import de 362.286,90 €, tal com es
detalla a continuació:
DRETS RECONEGUTS NETS
D’operacions corrents (Capítols 1 a 5)
Altres operacions no financeres (Capítols 6 i 7)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES

1.995.257,04
0,00
1.995.257,04

Actius financers (Capítol 8)
Passius financers (Capítol 9)
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS

0,00
0,00
1.995.257,04

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
D’operacions corrents (Capítols 1 a 4)
Altres operacions no financeres (Capítols 6 i 7)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers (Capítol 8)
Passius financers (Capítol 9)
TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

1.632.970,14
0,00
1.632.970,14
0,00
0,00
1.632.970,14

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

362.286,90
0,00
362.286,90

c) Els Romanents de crèdit del Pressupost de despeses de l’exercici corrent a 3112-2015 pugen a la quantitat de 34.490,04 €, dels quals un cop analitzats resulta que
no s’hauran d’incorporar a l’exercici de 2016.
d) El Romanent de tresoreria total calculat conforme als articles 101 i següents del RD
500/90, és de 679.372,11 € (veure annex 3).
e) El romanent de tresoreria per a despeses generals és de 679.372,11 € (veure
annex 3).
Cal informar així mateix que la liquidació del Pressupost forma part de la informació
corresponent als Estats i Comptes Generals que ha de rendir l’entitat al final de l’exercici.
Així, ara caldrà procedir a l’elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici 2015 i, un cop
elaborats i formulats, convocar la Comissió Especial de Comptes per tal que els informi
abans de la seva aprovació per part de la Junta General.”
Els membres assistents en queden assabentats.
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ESPAIS
D’INTERÈS NATURLA DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL
DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS.

Motivació
El Consorci Espais d'Interès Natural del Ripollès té com a objectius, entre d'altres,
estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries pel foment dels EINS del Ripollès
de l'aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la
població rural, realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús
i gestió del territori i dels seus recursos naturals, proporcionar l'assessorament i l’ajuda
tècnica necessària als ens integrants del Consorci, vetllar per la conservació, defensa i
millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels EINS del Ripollès,
així com fer-se càrrec de l'organització i el foment de llur estudi i coneixement, realitzar,
contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a
terme dins dels EINS del Ripollès, crear un fons d'informació en el seu àmbit d'interès,
actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència
als EINS del Ripollès, impulsar l'actuació coordinada de les administracions públiques en
l'àmbit d'aquests espais i assumir les competències que aquestes puguin delegar al
Consorci, i realitzar diferents tasques de suport als Ajuntaments.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès té per objecte la prestació de serveis socials
per al benestar i millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Està format per
professionals que treballen amb rigor i qualitat en l’atenció i suport a les persones més
necessitades i té la vocació de ser un instrument al servei de la igualtat d’oportunitats a la
gent de la comarca del Ripollès.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha creat la Taula d’Inclusió Social del Ripollès
en el marc del Projecte Salut i Crisi impulsat per Dipsalut. Aquest instrument permet
realitzar una planificació territorial de les actuacions en matèria d’exclusió social d’acord
amb les necessitat detectades per tots els agents implicats. Una de les línies d’actuació
de la Taula d’inclusió social és l’ocupació de persones i/o famílies del Ripollès en situació
d’exclusió per raons socioeconòmiques.
El Consorci Espais Interés Natural del Ripollès actualment i de forma excepcional precisa
de més personal a la brigada forestal per poder assolir els objectius marcats, per aquest
motiu s’acull al Programa Salut i Crisi, del qual n’és beneficiari el Consorci de Benestar
Social del Ripollès. A més, el Consorci Espais Interès Natural del Ripollès disposa
d’experiència en la contractació de persones en risc d’exclusió social ja que executat
varis programes d’Obra Social la Caixa i l’anterior projecte de “Salut i Crisi” també
impulsat pel Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Es considera oportú poder executar el “Programa Salut i Crisi” de forma conjunta i així
reduir el nombre de persones que es troben en risc d’exclusió socioeconòmiques a la
comarca del Ripollès.
De conformitat amb 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 de Catalunya, mitjançant conveni
s'establirà la relació de cooperació consensuada entre ens locals pel desenvolupament
de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú, motiu pel qual s’adopta la següent resolució,
Disposició

La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci d’Espais d’Interès Natural
del Ripollès i el Consorci de Benestar Social del Ripollès de persones en situació
d’exclusió social de la comarca del Ripollès que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ESPAIS D’INTERÈS
NATURAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ
D’EXCLUSIÓ SOCIAL DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS
Ribes de Freser, 17 de març de 2016
REUNITS
D’una part, l'Il·lustríssima senyora Immaculada Constans i Ruiz, Presidenta del
Consorci per a la protecció i la gestió dels Espais Interès Natural del Ripollès amb
NIF P1700059G, en virtut de les atribucions que corresponen a la presidència dels
seus estatuts i en atenció a l’acord de Comissió Executiva de data 16 de març de
2016, assistit per la secretària interventora de l’entitat, senyora Magdalena Dulsat i
Solà.
De l’altra, el senyor Joan Manso Bosoms com a President del Consorci Benestar
Social del Ripollès amb NIF Q1700626C, segons el que s’especifica en l’article 150
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, i en ús de les competències que li
atribueixen els estatuts de l’ens esmentat aprovats pel Consell Comarcal del
Ripollès en data 14/07/2009 i l’Ajuntament de Ripoll en data 28/07/2009, assistit pel
secretari de l’entitat senyor Gerard Soldevila i Freixa.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament
d’aquest conveni als efectes oportuns, i
EXPOSEN
I.- El Consorci Espais d'Interès Natural del Ripollès té com a objectius, entre d'altres,
estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries pel foment dels EINS del
Ripollès de l'aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de
vida de la població rural, realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la
planificació, ús i gestió del territori i dels seus recursos naturals, proporcionar
l'assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants del Consorci, vetllar
per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i
econòmics dels EINS del Ripollès, així com fer-se càrrec de l'organització i el foment
de llur estudi i coneixement, realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions
promogudes pel Consorci i que es portin a terme dins dels EINS del Ripollès, crear
un fons d'informació en el seu àmbit d'interès, actuar com a òrgan de representació
dels ens del Consorci, en tot el que faci referència als EINS del Ripollès, impulsar
l'actuació coordinada de les administracions públiques en l'àmbit d'aquests espais i

assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci, i realitzar
diferents tasques de suport als Ajuntaments.
II. El Consorci de Benestar Social del Ripollès té per objecte la prestació de serveis
socials per al benestar i millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Està format per
professionals que treballen amb rigor i qualitat en l’atenció i suport a les persones
més necessitades i té la vocació de ser un instrument al servei de la igualtat
d’oportunitats a la gent de la comarca del Ripollès.
III.- El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha creat la Taula d’Inclusió Social
del Ripollès en el marc del Projecte Salut i Crisi impulsat per Dipsalut. Aquest
instrument permet realitzar una planificació territorial de les actuacions en matèria
d’exclusió social d’acord amb les necessitat detectades per tots els agents implicats.
Una de les línies d’actuació de la Taula d’inclusió social és l’ocupació de persones
i/o famílies del Ripollès en situació d’exclusió per raons socioeconòmiques.
IV. El Consorci Espais Interés Natural del Ripollès actualment i de forma excepcional
precisa de més personal a la brigada forestal per poder assolir els objectius
marcats, per aquest motiu s’acull al Programa Salut i Crisi, del qual n’és beneficiari
el Consorci de Benestar Social del Ripollès. A més, el Consorci Espais Interès
Natural del Ripollès disposa d’experiència en la contractació de persones en risc
d’exclusió social ja que executat varis programes d’Obra Social la Caixa i l’anterior
projecte de “Salut i Crisi” també impulsat pel Consorci de Benestar Social del
Ripollès.
V. Ambdues parts consideren oportú poder executar el “Programa Salut i Crisi” de
forma conjunta i així reduir el nombre de persones que es troben en risc d’exclusió
socioeconòmiques a la comarca del Ripollès.
VII. De conformitat amb 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 de Catalunya,
mitjançant conveni s'establirà la relació de cooperació consensuada entre ens locals
pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels
quals tinguin un interès comú, motiu pel qual ambdues parts es reconeixen
mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
document, i
ACORDEN
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc general de col·laboració i coordinació
entre el Consorci Espais d’Interès Natural del Ripollès i el Consorci de Benestar
Social del Ripollès pel desenvolupament i execució del “Programa Salut i Crisi” que
consisteix bàsicament en la contractació, per part del Consorci Espais Interès
Natural del Ripollès, de quatre persones amb risc d’exclusió social.
Segon. Obligacions de les parts.

El Consorci Espais Interès Natural del Ripollès contractarà a quatre persones del
Ripollès en situació d’exclusió per raons socioeconòmiques, les quals hauran estat
seleccionades pel Consorci de Benestar Social del Ripollès. A l’efecte s’adjunten
annex els criteris per a la contractació per part del ceinr de persones en situació
d’exclusió.

-

Les tasques que portaran a terme aquests treballadors en el Consorci Espais
Interès natural del Ripollès són:
Feines d’aclarida de millora forestal i de recuperació de pastures, amb l’ús de moto
serra i desbrossadora, entre altres eines necessàries pel desenvolupament de les
funcions encomanades.
Tractament de les restes vegetals.
Feines de suport a la ramaderia, com posar abeuradors pel bestiar, canviar filat
espinós, instal·lació de mànegues ramaderes.
Arranjament de senders de la comarca.
Col·locació de diferents plafons divulgatius als espais naturals del Ripollès.
Les demés tasques pròpies del lloc de treball de peó forestal del Consorci.
El Consorci Espais Interès Natural del Ripollès portarà a terme formació
individualitzada, acompanyament i seguiment de les persones contractades durant
el període dels sis mesos de contracte.
El Consorci d’Espais Interès Natural del Ripollès s’obliga a la justificació econòmica
que bàsicament constarà en allò establert a la clàusula 16.1 de les bases
específiques reguladores del suport econòmic per al finançament d’accions lligades
a l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa Salut i Crisi 20152016 publicades al BOP Girona núm. 103 de data 29 de maig de 2015.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès portarà a terme l’atenció
individualitzada, seguiment i control de les persones contractades.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès és el beneficiari de la subvenció
atorgada per l’organisme Dipsalut per l’execució del Programa “Salut i Crisi”. Per
aquest motiu i
per tal de cobrir les despeses derivades de la contractació de tres persones a
jornada completa durant un període de sis mesos i amb una retribució de
1.100,00€/bruts i la contractació d’un peó forestal a jornada completa durant un
període de sis mesos i amb una retribució de 950,00€/bruts, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès satisfarà al Consorci Espais Interès Natural del Ripollès
la quantitat de 40.817,00 euros. L’abonament d’aquesta quantitat es realitzarà de la
següent manera:
Durant el període de 6 mesos consecutius, s’abonarà la quantitat de 6.814,04€ cada
mes al compte corrent facilitat pel Consorci Espais Interès Natural del Ripollès.
L’inici del pagament es farà efectiu al mes de març d’enguany.
Tercer. Seguiment i control de les actuacions
Per dur a terme el compliment de les actuacions objecte d’aquest conveni, es
designarà per cada un representant que es reuniran en comissió quan així ho

consideri necessari alguna de les parts. L’objecte d’aquesta comissió és analitzar el
correcte compliment del conveni així com també informar sobre les actuacions que
s’estan portant a terme per les parts.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès haurà de donar compte de forma regular
del desenvolupament de l’actuació a la Taula d’Inclusió social del Ripollès.
Quart.- Vigència del Conveni
La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura fins el proper 31
de desembre de 2016.
Cinquè.- Resolució del conveni
Les causes de resolució del conveni són:
-

Per comú acord de les parts.
Per expiració del termini de vigència del conveni
Per finalització de les actuacions previstes.
Per resolució quan qualsevol de les parts incompleixi les obligacions
establertes en aquest encàrrec de gestió, amb acreditació prèvia de la part
denunciant.
Si, per qualsevol causa, fos impossible o innecessària l’execució de les
seves activitats.
Per les causes generals establertes en la legislació vigent.

Sisè.- Règim jurídic
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pel seu propi contingut en
virtut de la llibertat de pactes, i en defecte de pacte per les normes establerts en el
dret administratiu.
Setè.- Qüestions Litigioses
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment,
entre les parts signants, les possibles controvèrsies que es puguin original en la
interpretació o aplicació d’aquest Conveni. En el seu defecte i atesa la naturalesa
juridicoadministrativa del conveni serà l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
el competent per a resoldre-les”
Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès pel
seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Tercer. 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 necessaris per a dur
a terme els anteriors acords i de forma expressa 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 de Benestar Social del Ripollès.

5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL
Motivació
Vist la necessitat de donar compliment a la normativa referent a la protecció de dades de
caràcter personal; i en virtut de la documentació que consta en l’expedient formulada per
l’empresa contractada a tal efecte;
Vist les competències de la Junta General, és procedent adoptar la resolució següent:
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Crear i aprovat els fitxers mixtes de dades de caràcter personal del Consorci de
Benestar social del Ripollès que relacionem a continuació relacionat.
Registre de Personal
Taula de Tercers
Servei d’atenció Social Bàsica.
Persones amb grau de Dependència
Unitat d’escolarització compartida
Servei d’integració Familiar .Adopció i Acolliment
Servei d’informació i atenció a les dones.
Serveis d’atenció domiciliària. Teleassistència i serveis d’ajut a domicili.
Serveis de Centres oberts
Segon. El responsable del fitxer serà el Consorci de Benestar Social del Ripollès, el qual
adoptarà les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la
confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades així com l’exercici efectiu dels
seus drets per part de les persones afectades o interessades. Les mesures de seguretat
exigides per la normativa s’aplicaran en funció del nivell de seguretat de cada fitxer i
resultes principalment de l’adopció a nivell intern de les mesures previstes en el Reial
Decret 1720/2007, de 21 de Desembre. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació
concreta figuren en el Document de Seguretat del Consorci.
Tercer. Procedir a la inscripció en el Registre de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades de la creació dels fitxers relacionat en el punt primer de la present resolució.
Quart. Facultar a la direcció per a la signatura de tots i cada un dels documents
necessaris per a dur a terme els acords anteriors.
Cinquè. La present disposició té per finalitat donar compliment a allò previst per la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en
especial, allò disposat en el capítol I del Títol IV de la Llei, que fa referència als fitxers de
titularitat pública.

Sisè. D’acord amb la present disposició i amb l’article 20 de l’esmentada llei, es
formalitza la creació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal que són
titularitat del Consorci de Benestar Social del Ripollès i que seran inscrits en el Registre
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Setè. Obrir un període d’informació pública de 30 dies, amb la publicació d’un edicte al
BOP i al tauler d’anuncis del Consorci, per tal que durant aquest termini es pugui
presentar les reclamacions o al·legacions que es considerin oportunes .
Vuitè. Transcorregut aquest període sense que s’hagin presentat reclamacions o
al·legacions es considerarà el mateix definitivament aprovat procedint a la inscripció dels
fitxers en el Registre General de Protecció de dades de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, en compliment del que es disposa l’article 39 de la Llei 15/1999, de 13 de
Desembre.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
6. INFORMACIÓ SOBRE EL MATERIAL DE LA FUNDACIÓ TELEVALL
S’informa que es realitzarà una oferta per tal d’adquirir el material. Aquesta oferta serà
prèviament informada per part d’algun tècnic sobre el valor dels diferents materials a
adquirir. La oferta serà adreçada a l’administrador concursal.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
7. INFORMACIÓ EN RELACIÓ AL CONVENI REGULADOR DE PERSONAL AL SEVEI
DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS.
La direcció informa que s’està treballant conjuntament amb els representants dels
treballadors per tal de poder dur a terme la finalització de les negociacions. En aquest
sentit, hi ha un objecte de negociació que és el quilometratge que demanen poder
percebre la quantitat de 0,30 euros per quilòmetre, molt lluny de la que es percep
actualment, i la direcció demana quina ha de ser la posició del Consorci. Al respecte, es
considera que s’ha de buscar que perceben a la comarca les altres institucions públiques
i en tot cas fer una proposta, però que 0,30 euros per quilòmetre es considera massa
elevada.
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
8. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
No n’hi ha.
9. 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 15 de març 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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