Expedient: 101-002-2017
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 33 – 2/2017
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 33 – 2/2017
Junta General Ordinària
Data: 20 de setembre de 2017
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 18:10 hores
Número total de pàgines acta: 26, enumerades de la 1 a la 26.
Assistents
Joan Manso i Bosoms, President
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
Assisteix també la senyora Helena López i Sola, directora de l’Àrea de Serveis Econòmics i
Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Ripoll
Absents amb justificació
Cap
Absents sense justificació
Cap
President
Joan Manso i Bosoms
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari interventor
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:
ACORDS

1

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 18 de maig de 2017.
Disposició
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 18 de maig de 2017.
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. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA CESSIÓ DE GESTIÓ DE L’ÚS
D’UN HABITATGE ADMINISTRAT PER L’AGÈNCIA.
Motivació
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona el parc d’habitatges de l’Institut Català del Sòl i
disposa d’un habitatge protegit al municipi de Sant Joan de les Abadesses, el qual es troba bui i
disponible per ser cedit al Consorci.
A continuació es transcriu el conveni objecte d’aquesta resolució.
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Disposició
La Junta de Govern Local resol:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consorci de Benestar
Social del Ripollès per a la cessió de la gestió de l’ús d’un habitatge administrat per l’Agència.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, il·lm. Sr. Joan Manso i
Bosoms a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a terme els
anteriors acord i de forma es ratifica la signatura del contracte objecte d’aquesta resolució.

VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta del Consorci.

3. CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS D’UN HABITATGE DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.
Motivació
Vist el contracte de cessió d’ús d’un habitatge de Sant Joan de les Abadesses, i ateses les
atribucions que té el Consorci de Benestar Social del Ripollès;
Vist el contingut que es transcriu a continuació:
“CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS D’UN HABITATGE D’INSERCIÓ
Ripoll, data
INTERVENEN
D’una part el senyor JOAN MANSO BOSOMS, en qualitat de president i representant del Consorci de Benestar Social
del Ripollès (en endavant CBSR), situat al carrer Progrés número 22, de Ripoll, i amb NIF número Q1700626C,
De l’altra part el senyor YOUSSEF AJAHA, amb NIE X1305402Z i la senyoraIHSSANE MRABET, amb NIE
X2767566E, ambdós majors d’edat, veïns de Sant Joan de les Abadesses, amb domicili al carrer Mossèn Masdéu, 8
2n.
EXPOSEN
PRIMER.- Que el CBSRdisposa d’un habitatge públic, d’acord amb el conveni, signat el 17 de maig de 2017, entre la
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el CBSR per a la cessió de la gestió de l’ús de l’habitatge situat al carrer
Manigosta número 4 1r 2a del municipi de Sant Joan de les Abadesses.
SEGON.- Que l’esmentat habitatge es troba lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris i ocupants, i al corrent de
pagament dels corresponents impostos, segons declara l’arrendador sota la seva personal responsabilitat.
TERCER.-El CBSR com a cedent d’aquest immoble, de conformitat amb el què disposen els articles 88 i 89 i del Decret
171/2012, de 27 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a
l’Habitatge 2009-2012, i a fi i efecte de portar a terme una finalitat social d’atendre a persones en situació de risc
d’exclusió social, cedeix l’ús d’aquest immoble, en el termini que es dirà més endavant, al senyor YOUSSEF AJAHA,
i senyora IHSSANE MRABET, els quals estan interessats en ocupar el mateix per causa de necessitat.
QUART.- Que el primer obra en nom i representació del CBSR en la seva condició de cedent de l’habitatge, i els
segons obren en nom i interès propi; i reconeixent-se mútua i recíprocament la capacitat legal necessària per aquest
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acte, lliure i espontàniament acorden la formalització del present contracte de cessió d’ús d’habitatge d’acord amb les
següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DE CESSIÓ D’ÚS
El CBSR, en endavant part cedent, cedeix l’ús de l’habitatge al senyor YOUSSEF AJAHA, i a la senyora IHSSANE
MRABET, en endavant part cessionària, que rep i accepta l’habitatge situat al carrer Manigosta número 4 1r 2a del
municipi de Sant Joan de les Abadesses.
L’habitatge cedit en ús s’entrega equipat en base a l’inventari que, firmat per les parts, s’adjunta al present contracte
formant part integrant del mateix.
La part cessionària declara conèixer les característiques de l’habitatge objecte del present contracte, i rebre’l en
perfecte estat per l’ús a què es destina, i es compromet a usar moderadament el mateix, conservar-lo en perfecte estat,
i a entregar-lo el dia de la finalització del contracte en el mateix estat en que es troba, excepte el desgast natural
produït pel pas del temps i l’ús normal.
SEGONA. DESTÍ I ÚS
L’habitatge objecte d’aquest contracte se cedeix en el seu ús exclusivament per destinar-lo a habitatge de la part
cessionària, concretament per al senyor YOUSSEF AJAHA, i a la senyora IHSSANE MRABET, en atenció a les
circumstàncies concretes que presenten en el moment de la formalització del present contracte.
El present contracte de cessió d’ús d’habitatge queda exclòs explícitament de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
sobre Arrendaments Urbans, quedant sotmès a les disposicions del Codi Civil i al Decret 171/2012, de 27 de desembre,
pel qual es prorroga la vigència del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.
TERCERA. DURADA DEL CONTRACTE I CLÀUSULA PENAL
Donada la finalitat social del present contracte d’atendre a les persones amb risc d’exclusió social, es pacta
expressament que la cessió de l’ús del present contracte serà d’UN ANY (12 mesos) des del dia 7 de juny de 2017.
Atès que aquest contracte s’estableix amb una finalitat social, les possibles pròrrogues vindran determinades pel
compliment de les normes convivencials establertes en el contracte de cessió d’ús, i pel pla de treball elaborat pels
serveis socials. El CBSR serà qui decidirà les possibles pròrrogues o la rescissió del contracte. Amb cada nou
contracte es revisarà el preu en funció de la situació econòmica de la unitat de convivència.
Transcorregut el termini de vigència, cada dia d’endarreriment en la posada a disposició de l’habitatge a la part cedent,
acreditarà en concepte de clàusula penal convencional per l’incompliment de l’obligació de lliurament de l’habitatge,
una quantitat equivalent al doble de la renda diària vigent, amb independència de l’obligació legal de satisfer la renda
fins el moment en què la part cessionària posi a disposició de la part propietària l’habitatge objecte d’aquest contracte.
QUARTA. RETRIBUCIÓ PER A LA CESSIÓ
El preu mensual serà de 272,16€. El pagament d’aquesta quantitat s’efectuarà per avançat mitjançant l’emissió d’un
rebut el dia 10 de cada mes, per part delCBSR al compte corrent núm. ES79 0049 2571 8925 9400 7855, del qual en
són titulars la part cessionària.
les altres taxes i tributs que vagin a càrrec del cedent es cobraran un cop en el rebut mensual que correspongui.
La primera mensualitat correspondrà al mes de juliol de 2017 i es farà efectiu el dia 10 de mateix mes.
El pagament d’un rebut de la retribució no prejutjarà el pagament de les mensualitats anteriors.
La part cessionària haurà de comunicar de manera fefaent a la part cedent amb la suficient antelació qualsevol
modificació en la domiciliació bancària.
La renda pactada inicialment es revisarà, cada any, en la data de compliment de vigència del contracte, aplicant a la
renda corresponent de l’anualitat anterior la variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional del
Sistema d’Índexs de Preus de Consum que elabora l’Institut Nacional d’Estadística, en un període de dotze mesos
immediatament anteriors a la data d’actualització. Per procedir a l’actualització es prendrà com a base la renda que es
pagui en aquell moment, i es realitzarà sempre acumulativament.
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CINQUENA. SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS
Els consums d’aigua, gas i electricitatsón a compte i càrrec exclusiu dels cessionaris, encara quan els rebuts
corresponents als mateixos vinguin nominats a terceres persones.
La part cessionària eximeix a la part cedent dels danys a persones o coses que poguessin derivar-se de les
instal·lacions i serveis de l’habitatge, així com de tota responsabilitat per falta de qualsevol subministrament.
SISENA. OCUPACIÓ
Essent l’objecte d’aquesta cessió d’us l’habitatge com a domicili habitual i permanent de la part cessionària, aquest
manifesta que juntament amb ells conviuran a l’habitatge les següents persones:





Omaima Ajaha (fill)
Anas Ajaha (fill)
Lina Ajaha (filla)

En el cas d’haver de conviure més persones de les enumerades anteriorment a l’habitatge, caldrà comunicar-ho al
CBSR i tenir el consentiment exprés d’aquest. La falta de consentiment serà causa de rescissió del contracte, en
considerar-se un sotsarrendament parcial de dit habitatge.
En cas de que la part cessionària vulgui deixar l’habitatge caldrà que ho comuniqui al CBSR per tal de poder cancel·lar
el contracte.
SETENA. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
- La part cedent té l’obligació de procedir, al seu càrrec, a la realització de les obres de reparació necessàries amb la
finalitat de conservar l’habitatge llogat en estat de servir per l’ús convingut, excepte que el deteriorament sigui
imputable a la part cessionària.
- La part cessionària està obligada a posar en coneixement de la part cedent, amb el menor temps possible, la
necessitat de realitzar obres de conservació a l’habitatge llogat, i a facilitar a la part cedent la verificació directa, per si
mateix o pels tècnics que ella designi, de l’estat de l’habitatge, així com permetre la realització de les obres que siguin
necessàries.
- La part cessionària declara rebre l’habitatge en perfecte estat de conservació i en les degudes condicions
d’habitabilitat per a l’ús convingut, comprometent-se a mantenir-lo en el mateix estat en el que es troba, fent al seu
càrrec, aquelles petites reparacions i manteniment que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de l’habitatge, com les que
es relacionen a continuació, (només a títol enunciatiu):











Ventilació adequada de l’habitatge per evitar condensacions
Manteniment, conservació i neteja de parquets, rajoles i moquetes
Pintura de parets, portes i finestres
Substitució de vidres trencats
Manteniment de les aixetes, substitució de juntes, gomes, ...
Substitució de xarneres, corredisses, frontisses i manetes de portes i finestres
Manteniment o substitució de cordes, cintes, corretges de persianes, panys i claus, interruptors, endolls,
fusibles, timbres i també les instal·lacions fixes que serveixen per a connectar aparells de qualsevol tipus
Manteniment regular de qualsevol tipus d’aparells(cuina, frigorífic, rentadores, ...) i instal·lacions sanitàries
(rentamans, banyeres, vàters, etc.)
Manteniment regular dels conductes de desguàs de les aigüeres, rentamans, banyeres, vàters, vasos
d’expansió, ...

Totes les despeses que es produeixin pel manteniment i la reparació de les avaries, aniran a càrrec de la part
cessionària. La reparació de les obstruccions de desguassos seran imputables a la part cessionària.
VUITENA. OBRES
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La part cessionària no podrà realitzar cap tipus d’obra sense consentiment previ per escrit de la part cedent, incorrent,
en el seu cas, causa de rescissió de contracte. Sense perjudici de l’anterior facultat resolutiva, la part cedent podrà
optar, a la finalització del lloguer, entre exigir la reposició a l’estat anterior o conservar les obres efectuades en benefici
de la finca. La part cessionària no podrà reclamar el seu cost ni cap tipus d’indemnització.
NOVENA. OBLIGACIÓ I RESPONSABILITAT DE LA PART CESSIONÀRIA
La part cessionària s’obliga a:
- Conservar l’habitatge en perfecte estat, realitzant pel seu compte les reparacions que calguin segons la clàusula
setena d’aquest mateix contracte. Els desperfectes que s’observin en rescindir el contracte seran a càrrec de la part
cessionària.
- Permetre l’entrada a l’habitatge, als responsables del CBSR, a les treballadores socials i als operaris que
calgui per a la realització de qualsevol classe d’obra o per la simple comprovació de l’estat de l’habitatge. La
part cessionària faculta a la part cedent perquè, ella mateixa o les persones que designi, puguin entrar a les
dependències esmentades per comprovar-ne l'estat de conservació, per realitzar-hi reparacions o per qualsevol altra
finalitat justificada.
- No tenir o manipular a l’interior de l’habitatge matèries explosives, inflamables, incòmodes o insalubres, i a observar
en tot moment les disposicions vigents de salubritat.
- No dipositar objectes en les parts comuns de l’edifici, inclosa l’escala i la vorera immediatament anterior a la
façana.
- No tenir animals de cap tipus, sense el consentiment exprés i per escrit de la part arrendadora.
- Complir les normes de convivència veïnal relacionades en l’annex I d’aquest contracte.
Lapartcessionàriaquedaassabentada,enaquestacte,queel
CBSR
disposaràd’unacòpiadelesclausdel’habitatge.Encasdecausajustificadaadequadament,ourgència,lapartcessionàriaautorit
zaalpersonal del CBSRaaccediral’interiordel’habitatge,encaraqueaquestapartestrobiabsent.
DESENA.- RENÚNCIES DE LA PART CESSIONÀRIA
La part cessionària renuncia expressament:
- A la facultat de cedir o traspassar el contracte d’arrendament.
- A la facultat de sotsarrendar totalment o parcial l’habitatge objecte d’arrendament.
- A modificar la destinació de l’ús de l’habitatge pactada en aquest contracte.
ONZENA.-RESOLUCIÓ CONTRACTUAL
Seran causes de resolució del contracte les següents:
- El incompliment de qualsevol de les obligacions i prohibicions del present contracte.
- L’exercici per part de l’arrendatari d’algun dels drets a què ha renunciat expressament en la clàusula anterior.
- L’endarreriment en el pagament de la renda o altres conceptes a què estigui obligada la part arrendatària en la forma
pactada, manifestada tres vegades en el curs d’un any.
- La manca de pagament de la renda que resulti de l’actualització a què fa referència la clàusula quarta del present
contracte.
DOTZENA.- NOTIFICACIONS
En aquells casos que la llei o les clàusules precedents prescriguin, la notificació escrita, sense exigir-ne de manera
fefaent, com a requisit per crear situacions jurídiques, la part cessionària es compromet a signar el duplicat d’aquesta
notificació. La part cessionària haurà de fer-se càrrec de les despeses originades per les diligències notarials o judicials
efectuades per suplir la negativa a signar; aquestes despeses es deduiran de la fiança legal.
A efectes de rebre qualsevol notificació vinculada amb els drets i obligacions reconegudes en aquest contracte, es
designa com a domicili de la part cedent el que consta a la capçalera del present contracte; i el de la part cessionària,
el de l’habitatge cedit.
TRETZENA.- IDIOMA
La part cessionària manifesta que coneix l’idioma català, i el contingut del present contracte.
CATORZENA.- JURISDICCIÓ
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Ambdues parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Ripoll, per tots els
efectes que es deriven del present contracte, amb renúncia expressa al fur propi, que en un altre cas els
correspongués.
I en prova de conformitat amb tot el que antecedeix, els compareixents signen el present contracte, per quadruplicat
exemplar i a un sol efecte.

Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el contracte de cessió d’ús d’un habitatge de Sant Joan de les Abadesses a favor
d’una família amb ris d’exclusió social (Família Youssef Ahaja – IhssaneMrabet).
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lm. Sr.
Joan Manso Bosoms per a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a
terme els anteriors acords i de forma expressa el contracte 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.
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA FUNDACIÓ PER A
LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS I LA SENYORA NÚRIA RODRÍGUEZ FOZ
Motivació
Vist que es considera necessari disposar d’un conveni de cooperació educativa entre la fundació
per a la Universitat Oberta de Catalunya i el Consorci de Benestar Social per tal de poder establir
les condicions en que l’estudiant, senyor Núria Rodríguez Foz, pugui dur a terme les activitats de
pràctiques de l’assignatura Pràcticum III del ram d’educació social.
Atès que hi ha la previsió de que aquestes pràctiques siguin presencials i s’iniciïn el mes de
setembre d’enguany;
Vist el contingut del conveni que es transcriu a continuació:
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Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre la Fundació per a la Universitat Oberta
de Catalunya i el Consorci de Benestar Social del Ripollès i la senyora Núria Rodríguez Foz.
Segon. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lm. Sr.
Joan Manso Bosoms per a signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a
terme els anteriors acords i de forma expressa ratificar la signatura del 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 CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIPOLL I EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS REFERENT ALS CASALS D’ESTIU.
Motivació
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Cada estiu l’ajuntament de Ripoll mitjançant l’àrea de Serveis a les Persones organitza diverses
activitats d’estiu per a infants i joves entre 3 i 15 anys. Han participat en aquestes activitats en
edicions anteriors, alguns infants procedents de famílies amb risc d’exclusió, veïnes de Ripoll a
proposta dels Servei Bàsic d’Atenció Social, tot i que al mateix temps el Consorci de Benestar
Social del Ripollès organitzava també una activitat similar per un altre grup d’infants de les
mateixes característiques, donant així continuïtat al servei de centre obert./Espai Lúdic.
En aquest any 2017 va semblar coherent poder integrar tots els infants de Ripoll susceptibles de
participar a les activitats d’estiu, inclòs els procedents de famílies amb risc d’exclusió que en
alguns casos no poden abonar el cost de les activitats.
A fi de regular tan el procediment d’inclusió d’infants, el finançament i el seguiment dels resultats
ambdues parts amb dues parts acorden formalitzar un conveni de col·laboració i en conseqüència
es considera procedent aprovar el conveni.
L’article 103 de la CE, l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, 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 el conveni 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.
L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques
en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves competències.
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, atribueix al Municipi la competència “per a promoure tota mena d’activitats i
prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’article 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 144
c) i 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, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen
clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumenti a través de convenis
interadministratius.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar social del Ripollès i
l'Ajuntament de Ripoll en relació amb les activitats d'estiu per a infants i joves 2017 tal i com ha
estat presentat i consta a l'expedient.
Segon. Remetre el present acord juntament amb el Conveni de referència a l’Ajuntament de
Ripoll pel seu tràmit.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lm. Sr.
Joan Manso Bosoms per a signar tots i cada un dels documents que siguin 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.
6) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DELRIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITAT
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 2017-2018.
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 abans esmentada 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 18 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, regula l’atenció a la diversitat dels alumnes.
L’article 18.3 d’aquest decret estableix que les mesures d’atenció a la diversitat poden ser de
caràcter general, específic o extraordinari, i poden establir-se de forma temporal o permanent.
Aquestes mesures s’apliquen en totes les matèries i en l’acció tutorial, i requereixen la
coordinació de l’equip docent. 2
L’article 18.6 d’aquest mateix decret estableix que les mesures extraordinàries són estratègies i
eines de caràcter didàctic, curricular, psicopedagògic i organitzatiu que es duen a terme un cop
han estat aplicades les mesures específiques i en casos molt concrets que requereixen mesures
singularitzades. L’accés a aquestes mesures extraordinàries es fa d’acord amb el procediment
establert pel Departament d’Ensenyament. Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són
una de les mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat.
L’article 18.7 d’aquest mateix decret estableix que el Departament d’Ensenyament pot establir
convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la realització d’activitats fora del
centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de
tercer i quart curs, que no han de comportar vinculació laboral o professional.
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
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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 2017-2018 es creu convenient continuar utilitzant les UEC com a recurs educatiu
extern, que permeti poder donar resposta a les necessitats detectades en els diferents àmbits
territorials.
El Consorci del 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 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques
en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves competències.
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, atribueix al Municipi la competència “per a promoure tota mena d’activitats i
prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’article 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 144
c) i 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, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen
clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumenti a través de convenis
interadministratius.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el Aprovació del 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’activitat 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 2017-2018, que
consta a l'expedient.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lm. Sr.
Joan Manso Bosoms per a signar tots i cada un dels documents que siguin 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.
7) APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2017-2019 ENTRE
L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES, I EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES I LA REALITZACIÓ DE
POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE.
Motivació
L’Institut Català de les Dones (en endavant l’ICD) és l’organisme del Govern de la Generalitat que
té atribuïdes les competències vinculades al seu paper de garant del compliment de la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i de l’aplicació de la seva
transversalitat. A aquest efecte, l’article 7.3.b) d’aquesta Llei obliga l’Administració de la
Generalitat a dotar-se de mecanismes de cooperació interinstitucional per a traslladar l’impuls de
la transversalitat de la perspectiva de gènere a la resta d’administracions.
L’ICD és també l’instrument vertebrador per a lluitar contra la violència masclista, d’acord amb
allò que estableix l’article 80 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès dins del seu àmbit territorial, li correspon l’exercici de
les competències en matèria de polítiques d’igualtat de gènere que li atribueix l’article 6.1 de la
Llei 17/2015.
D’altra banda, aquest Consorci té la competència per a crear, programar, prestar i gestionar el
servei d’informació i atenció a les dones (SIAD), d’acord amb allò que preveuen els articles 56 i
64 de la Llei 5/2008.
La Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels municipis en relació amb les
funcions en matèria de polítiques d’igualtat de gènere mitjançant contracte programa a aquest
efecte, en compliment de l’article 6.2 de la Llei 17/2015, i amb el contingut que preveu la
disposició final quarta, apartat 3r d’aquesta Llei.
Alhora, el Govern de la Generalitat ha de garantir la suficiència de la prestació del SIAD en
compliment de la disposició addicional primera sobre recursos econòmics de la Llei 5/2008,
mandat que es du a terme també a través de la eina jurídica del contracte programa.
L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques
en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves competències.
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, atribueix al Municipi la competència “per a promoure tota mena d’activitats i
prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
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comunitat veïnal”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’article 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 144
c) i 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, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen
clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumenti a través de convenis
interadministratius.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el contracte programa 2017-2019 entre l’Institut Català de les Dones, i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere.
Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lm. Sr.
Joan Manso Bosoms per a signar tots i cada un dels documents que siguin 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.
8) APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CREACIÓ I ESTABLIMENT DEL SERVEI DE PRODUCTES
DE SUPORT I TERÀPIA OCUPACIONAL I DEL REGLAMENT DE PRODUCTES DE SUPORT I
TERÀPIA OCUPACIONAL (BAT).
Motivació
Vist que la Junta General va aprovar inicialment la creació i establiment del servei de productes
de suport i teràpia ocupacional. (BAT), així com també el Reglament del servei de productes de
suport i teràpia ocupacional.
Atès que en data 12 de juny de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 111 l’anunci d’exposició pública de l’expedient, als efectes que els interessats poguessin
presentar les al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions que consideressin
convenients.
Vist que transcorregut el termini conta la presentació en temps i en forma un escrit d’al·legacions
al Reglament presentat mitjançant correu administratiu per part del Col·legi de Terapeutes
Ocupacionals de Catalunya, mitjançant el qual sol·liciten que es modifiqui l’apartat cinquè del
Reglament, especificant en la descripció de les característiques del servei BAT que el terapeuta
ocupacional que duu a terme el servei bat ha d’estar en possessió de la titulació de Grau o
Diplomatura en Teràpia Ocupacional o títol homologat equivalent.
Vist l’informe favorable per part de la direcció, mitjançant el qual es proposa l’acceptació
d’aquesta modificació.
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Vist que la modificació no es considera substancial i per tant no és necessari procedir a donar un
nou tràmit d’informació pública;
D’acord amb les competències que han estat conferides a la Junta General en virtut dels estatuts
reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès, s’emet la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Estimar les al·legacions realitzades pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de
Catalunya i incloure la modificació proposada, aprovant definitivament l’expedient de creació i
establiment del servei de productes de suport i teràpia ocupacional.
Segon. Aprovar definitivament el Reglament del Servei de Productes de Suport i Teràpia
ocupacional (BAT), amb la inclusió de la modificació proposada pel Col·legi de Terapeutes
Ocupacionals de Catalunya.
Tercer. Publicar aquesta resolució i el text íntegra del reglament aprovat en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lustríssim
senyor Joan Manso i Bosoms a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a
terme aquests acords.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
9) APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL DRET PÚBLIC PER A
LA PRESTACIÓ DE PRODUCTES DE SUPORT I TERÀPIA OCUPACIONAL (BAT).
Motivació
Vist que la Junta General va aprovar inicialment l’ordenança reguladora del preu públic per a la
prestació del servei de productes de suport i teràpia ocupacional.
Atès que en data 12 de juny de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 111 l’anunci d’exposició pública de l’expedient, als efectes que els interessats poguessin
presentar les al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions que consideressin
convenients.
Vist que transcorregut el termini no consta la presentació d’al·legacions, objeccions,
suggeriments, i/o reclamacions, és procedent la seva aprovació definitiva i posterior publicació als
efectes de la seva efectivitat.
D’acord amb les competències que han estat conferides a la Junta General en virtut dels estatuts
reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès, s’emet la següent,
Disposició
La Junta General resol:
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Primer. Aprovar definitivament l’ordenança reguladora del preu públic per a laprestació del servei
de productes de suport i teràpia ocupacional.
Segon. Publicar aquesta resolució i el text íntegre de l’ordenança aprovada en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, il·lustríssim
senyor Joan Manso i Bosoms a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a
terme aquests acords.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
10) APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A
LES DONES (SIAD)
Motivació
En data 18 de maig de 2017, la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès va
aprovar inicialment el Reglament d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Fruït d’aquesta
aprovació inicial es va procedir a la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona en data 12 de juny de 2017, mitjançant el qual s’atorgava un termini de trenta dies hàbils
per tal de que els interessats poguessin presentar les al·legacions, suggeriments, objeccions i/o
reclamacions que consideressin convenients.
Transcorregut el termini no consta la presentació d’al·legacions, reclamacions, suggeriments i/o
objeccions de manera que és procedent entendre per aprovat definitivament el Reglament del
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) sense perjudici de la necessitat de procedir a la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
La nostra societat es construeix sobre unes bases centrades en l’androcentrisme social i/o en un
model patriarcal, on les dones i els homes presenten un rol diferenciador de patrons de relació,
de comportament, d’expectatives, etc... Els homes han gaudit d’un estatus i posicionament
privilegiat envers les dones només pel fet de ser-ho i han deixat en un segon terme la dona i totes
les tasques que assumeix des del seu rol.
Les dones s’han vist immerses en un funcionament social on es produïen conductes de domini,
control i abús de poder dels homes sobre les dones i, s’ha imposat un model de masculinitat on
es dona la superioritat a les figures masculines i tot allò que les envolta.
Tots aquests aspectes, han ocasionat que la nostra societat provoqui una desigualtat i
discriminació estructural que acaba originant un maltracta cap a les dones, essent així, la causa
principal de la violència masclista.
La violència masclista és una greu vulneració dels drets de les dones, a la vegada, que les
impedeix el seu lliure desenvolupament, l’assoliment d’una autonomia plena, de la llibertat i d’una
plena ciutadania.
Per aquest motiu, és necessari polítiques públiques de foment de la igualtat on es reconeguin i
legitimin els drets i llibertats de les dones. A la vegada que, se’ls ofereixi els recursos necessaris
per pal·liar els efectes d’aquesta discriminació estructural.
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El títol III de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
regula els drets de les dones a la prevenció, a l’atenció, a l’assistència, la protecció, la
recuperació i la reparació integral que esdevenen el nucli central dels drets de les dones en
situacions de violència masclista.
Aquesta llei refereix i regula la Xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones que pateixen
violència masclista. I estableix els recursos i els serveis que l’han d’integrar, essent un conjunt
coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció, l'assistència, la
protecció, la recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista,
en l'àmbit territorial de Catalunya.
Concretament, a l’article 56, es parladel servei d’Informació i atenció a les dones. Així mateix, per
tal de donar compliment al mandat de la referida llei, i en relació amb la creació del Servei
d’Informació i Atenció a les Dones, es formula el present reglament de règim intern del SIAD del
Ripollès
D’acord amb l’apartat g) de l’article 11 del Estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del
Ripollès la Junta General del Consorci és competent per a l’aprovació dels reglaments i
ordenances, així com també és competent, d’acord amb l’apartat u) de dits estatuts, per a
l’aprovació de les taxes i preus que hagin d’abonar els usuaris per la prestació dels serveis;
La tramitació per a la seva aprovació respondrà a allò establert en l’article 49 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 178 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.
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar definitivament el Reglament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
Segon. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis del
Consorci, el text del Reglament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, en compliment
d’allò que estableix el 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.
Tercer. Facultar tan àmpliament en dret com sigui necessari a al president del Consorci senyor
Joan Manso i Bosoms, per tal de signar tot si 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.
11) DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA CORRESPONENT AL QUART
TRIMESTRE DE 2016, PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2017, EN COMPLIMENT DE 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.


Es procedeix a donar compte de l’informe emès per la tresoreria del Consorci de
Benestar Social del Ripollès corresponent al quart trimestre de 2016
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“Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent al Quart
Trimestre del 2016, en compliment de 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.
ANTECEDENTS
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
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D'acord amb aquest càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors en el Quart Trimestre
2016 per a les factures pagades és de 35 dies, fent l'observació que aquesta dada resulta del
càlcul des de la data de registre de la factura, 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 9 dies des de la data de registre.
Ramon Canadell i Pons
Tresorer”


Es procedeix a donar compte de l’informe emès per la tresoreria del Consorci de
Benestar Social del Ripollès corresponent al primer trimestre de 2017

Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent al Primer
Trimestre del 2017, en compliment de 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.
ANTECEDENTS
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.
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 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 Primer Trimestre
2017 per a les factures pagades és de 28 dies, fent l'observació que aquesta dada resulta del
càlcul des de la data de registre de la factura, 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 11 dies des de la data de registre.
Ramon Canadell i Pons
Tresorer
Ripoll, 20 d’abril de 2017”


Es procedeix a donar compte de l’informe emès per la tresoreria del Consorci de
Benestar Social del Ripollès corresponent al segon trimestre de 2017

Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès corresponent al Segon
Trimestre del 2017, en compliment de 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.
ANTECEDENTS
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.
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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 Segon Trimestre
2017 per a les factures pagades és de 18 dies, fent l'observació que aquesta dada resulta del
càlcul des de la data de registre de la factura, 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 34 dies des de la data de registre.
Ramon Canadell i Pons
Tresorer
Ripoll, 24 de Juliol de 2017”
La Junta General en queda assabentada.
12) APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS PER A L’EXERCICI 2016.
Motivació
Vist l'expedient dels Estats i Comptes Anuals del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent a l'exercici 2016 en el qual consta la documentació prevista en l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local, l'Informe d'Intervenció i el dictamen favorable de la Comissió Especial de
Comptes i considerant que l'article 212.4 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes.
Disposició
La Junta General resol:
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Primer. Aprovar els Estats i Comptes Anuals del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent a l'exercici 2016 en els termes i amb la documentació que consta en l'expedient.
Segon. Remetre els Estats i Comptes Anuals del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent a l'exercici 2016 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya d'acord amb el previst
en l'article 2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes .en relació amb els
articles 212.5 i 223. 2 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i d'acord amb el que es disposa en la Regla 3
de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local. Addicionalment, remetre a l’ens matriu els comptes anuals als
efectes oportuns.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
13) INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
-

S’informa que dimarts vinent ve la Consellera Dolors Bassa a fer una reunió tècnica amb
el Consorci de Benestar Social del Ripollès i aprofitarà segurament per anunciar algun
increment de personal.
El Departament va demanar que es presentés un projecte per tal de construir un nou
model de convivència a Ripoll i per tirar endavant el projecte. En aquest sentit s’ha
presentat un projecte que s’està a l’espera de la seva resolució.
S’informa que s’ha presentat una carta del comitè mitjançant la qual realitzen diferents
reivindicacions.
S’informa de la necessitat de poder adoptar algun acord en relació als espais, doncs des
de l’Agència Tributària de Catalunya sol·liciten agilitat per tal d’adaptar la planta primera.
El senyor Jordi Munell agraeix en representació de l’Ajuntament de Ripoll la feina duta a
terme arrel dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
En relació a la campanya duta a terme per recollir fons a través d’un partit de futbol amb
el Girona, es considera que s’hauria de revertir cap a l’esport per tal que ningú es quedi
marginat.

14) 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 20 de setembre de 2017. I perquè així consti, estenc aquesta acta, per ordre i amb el vist i
plau del President del Consorci, senyor Joan Manso i Bosoms.
Vist i plau,
Gerard Soldevila i Freixa
Secretari

Joan Manso i Bosoms
President
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