Expedient: 101-003-2017
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 34 – 3/2017
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 34 – 3/2017
Junta General Extraordinària
Data: 31 d’octubre de 2017
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 18:05 hores
Número total de pàgines acta: 3, enumerades de la 1 a la 3.
Assistents
Joan Manso i Bosoms, President
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Miquel Rovira i Comas, Vocal
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
Assisteix també la interventora senyora Helena López i Sola, directora de l’Àrea de Serveis
Econòmics i Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Ripoll
Absents amb justificació
Maria Immaculada Constans i Ruiz, Vocal
Absents sense justificació
Cap
President
Joan Manso i Bosoms
Directora
Elisabeth Ortega i Larriba
Secretari
Gerard Soldevila i Freixa
Convocatòria i Quòrum
Els membres de la Junta General han estat convocats en temps i forma, no havent cap
impediment legal per a dur a terme la realització de la Junta General Ple, i una vegada
comprovada l’assistència es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar la Junta, quòrum
que es manté en el transcurs de la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents:
ACORDS
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1. EXPEDIENT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS.
La direcció informa sobre el tràmit seguit arrel de la confecció de la relació de llocs de treball, i
informa sobre la necessitat d’adequar les retribucions als diferents llocs de treball descrits, i per
aquest motiu es proposa que s’hauria de tenir en compte de cara a l’exercici 2018. A continuació
el president informa que el comitè ha sol·licitat una reunió i que es tracta de buscar dia i hora per
tal de fer-la.
2. Aprovació de l’aportació del Consorci al Consell Comarcal en concepte d’utilització de
l’espai i manteniment.
La direcció informa que hi ha la necessitat de realitzar els canvis d’ubicació que es proposaven i
per tant s’hauria d’agilitzar tan aviat com sigui possible. En aquest sentit, la direcció informa que
s’ha realitzat una reunió tècnica per tal de concretar els temes tècnic de la possible aportació en
concepte de lloguer que hauria de fer el Consorci de Benestar Social del Ripollès, i que hauria de
permetre satisfet en part les despeses ocasionades per tal de dur a terme la remodelació
proposada. S’informa que s’està parlant d’uns 15.000 a 18.000 euros durant cinc o sis anys.
En aquest cas s’acorda procedir a redactar els documents necessaris per tal de dur a terme les
obres com més aviat millor. En tot cas caldrà tenir-ho en compte pel pressupost de l’exercici
2018.
3. EXPEDIENT DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018
La interventora, senyora Helena López informa que cal dur a terme una modificació del
pressupost de l’exercici 2017 per tal de poder dur a terme l’adjudicació de la renovació del nou
sistema informàtic, i per això aconsella que es realitzi una modificació del pressupost vigent a
partir de la incorporació del romanent de tresoreria i l’altra part seria atribuïble en el pressupost
de l’exercici 2018.
En aquest sentit, es presentarà proposta de pressupost de l’exercici 2018 per tal que sigui
dictaminat pel Consell d’Alcaldes, i que en breu es pugui efectuar l’aprovació inicial del mateix.
4. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2017
Motivació
Vist el contracte programa 2017 subscrit entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i la
Generalitat de Catalunya en relació a les polítiques socials de l’exercici 2017, es considera
procedent aprovar el mateix.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el contracte programa subscrit entre el Consorci de Benestar Social i la
Generalitat de Catalunya.
Segon. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
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Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, 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.
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 31 d’octubre 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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