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Tràmit: Acta 42 – 4/2019
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 42 – 4/2019
Junta General Constitució Consorci
Data: 22 d’octubre de 2019
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 17:57 hores
Número total de pàgines acta: 49, enumerades de la 1 a la 49.
Assistents
Joaquim Colomer i Cullell
Dolors Costa i Martínez
Joan Maria Roig i Altés
Assisteixen amb veu i sense vot
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Helena López Sola, Interventora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
Absents amb justificació
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Absents sense justificació
Cap
President
Joaquim Colomer i Cullell
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, 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. CONSTITUCIÓ JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS

1

Motivació
De conformitat amb allò establert en l'article 8 dels estatuts reguladors del
Consorci de Benestar social del Ripollès publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona de data 15 de febrer de 2018, la Junta General estarà
integrada pels membres següents:
− Per part del Consell Comarcal del Ripollès: El president i la regidora de
l'Àrea de Serveis socials.
− Per part de l'Ajuntament de Ripoll: L'alcalde i el regidor de l'Àrea de
Serveis Socials.
Els representants dels ens hauran de ser necessàriament membres electes de
les respectives corporacions i la durada del mandat serà de 4 anys i podrà ser
successivament renovat per períodes de temps iguals. Això no obstant, un cop
s'hagin produït les eleccions locals i, de forma excepcional, els òrgans de
govern en funcions i en règim d'administració ordinària fins la seva renovació
per part de la Junta General.
Vist que les eleccions municipals foren el passat mes de maig i la constitució
dels ajuntaments fou el passat 15 de juny i la constitució del Consell Comarcal
del Ripollès fou el 11 de juliol de 2019;
Atès que els càrrecs de president i vicepresident del Consorci l'ostentaran
respectivament el president del Consell Comarcal i l'alcalde de l'Ajuntament de
Ripoll, tal i com assenyala l'article 10 dels citats estatuts.
Vist que l'article 11.k) dels estatuts preveuen la competència de la Junta
General pel nomenament i separació del director;
Atès que compareixen tots els membres que en dret formen la Junta General
del Consorci, s'emet la següent
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Constituir la Junta General del Consorci corresponent al mandat 20192023 amb els membres següents:
Noms i cognoms

Càrrec

Joaquim Colomer i Cullell

President

Jordi Munell i Garcia

Vicepresident

Dolors Costa i Martínez

Vocal

Joan Maria Roig i Altés

Vocal

Segon. Ratificar el nomenament de la senyora Elisabeth Ortega i Larriba com a
directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d'Administració
Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya als
efectes oportuns.
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Quart. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès i a
l'Ajuntament de Ripoll als efectes oportuns.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Sisè. Notificar aquesta resolució als membres de la Junta General pel seu
coneixement i a l'efecte corresponent.
Setè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del
Consorci, senyor Joaquim Colomer i Cullell a signar tots i cada un dels
documents que siguin necessaris per a dur a terme els acords anteriors.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

2. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICA FACILITADA AL
MINISTERI D’HISENDA.
2.1 Donar compte tramesa de l’estat d’execució del Primer Trimestre 2019
L’aprovació de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, de 27 d’abril, publicada al BOE del 30 d’abril de 2012, ha suposat de
fet una major planificació i control de la gestió pressupostària de les
administracions públiques en totes les seves fases del cicle pressupostari.
En aquesta normativa, es regulen diferents tasques, entre les quals el concepte
de “l’estat d’execució del pressupost”, establert a l’article 16.1 de l’ordre
HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de 2012, que caldrà elaborar per totes les
administracions públiques.
Cal dir també que l’ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de 2012, ha
desenvolupat les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
2/2012.
En compliment d’aquesta obligació, els serveis econòmics de l’Ajuntament de
Ripoll han enviat les dades sol·licitades de l’Ajuntament de Ripoll, el Consorci
de Benestar Social del Ripollès i el Museu Etnogràfic de Ripoll el dia 30 d’abril
de 2019
Per això es dona compte a la Junta General:
De la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
prevista l’article 16.1 de l’ordre HAP/21055/2012 de 1 d’octubre de 2012.
Els membres assistents de la Junta General del Consorci en queden
assabentats.
2.2 Donar compte tramesa de l’estat d’execució del Segon Trimestre 2019
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L’aprovació de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, de 27 d’abril, publicada al BOE del 30 d’abril de 2012, ha suposat de
fet una major planificació i control de la gestió pressupostària de les
administracions públiques en totes les seves fases del cicle pressupostari.
En aquesta normativa, es regulen diferents tasques, entre les quals el concepte
de “l’estat d’execució del pressupost”, establert a l’article 16.1 de l’ordre
HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de 2012, que caldrà elaborar per totes les
administracions públiques.
Cal dir també que l’ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre de 2012, ha
desenvolupat les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
2/2012.
En compliment d’aquesta obligació, els serveis econòmics de l’Ajuntament de
Ripoll han enviat les dades sol·licitades de l’Ajuntament de Ripoll, el Consorci
de Benestar Social del Ripollès i el Museu Etnogràfic de Ripoll el dia 31 de
juliol de 2019.
Per això es dona compte a la Junta General:
De la tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
prevista l’article 16.1 de l’ordre HAP/21055/2012 de 1 d’octubre de 2012.
Els membres assistents de la Junta General del Consorci en queden
assabentats.
2.3 Donar compte de l’informe emès pel Tresorer del Consorci
corresponent al Primer Trimestre de 2019
Es transcriu literalment l’informe emès pel Tresorer.
“Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent al Primer Trimestre del 2019, 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 la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP).
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.

4

Així, segons determina l’article 198.4 de la LCSP, l’Administració tindrà
l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició
de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte.
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
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
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, modificada per la
Llei Orgànica 6/2015 de 12 juny.
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 modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 22 de
desembre.
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 2019 per a les factures pagades és de 38 dies, fent
l'observació que aquesta dada resulta del càlcul des de la data de registre de la
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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 19 dies des de la data de registre.”
Els membres assistents de la Junta General del Consorci en queden
assabentats.
2.4. Donar compte de l’informe emès pel Tresorer del Consorci
corresponent al Segon Trimestre de 2019
Es transcriu literalment l’informe emès pel Tresorer.
“Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent al Segon Trimestre del 2019, 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 la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP).
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.
Així, segons determina l’article 198.4 de la LCSP, l’Administració tindrà
l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició
de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte.
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
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
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, modificada per la
Llei Orgànica 6/2015 de 12 juny.
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 modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 22 de
desembre.
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 2019 per a les factures pagades és de 33 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.”
Els membres assistents de la Junta General del Consorci en queden
assabentats.
3. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTUACIONS 2018
Motivació
En aplicació d’allò establert a l’article 11 dels estatuts reguladors del Consorci
de Benestar Social del Ripollès publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona de data 15 de febrer de 2018, correspon a la Junta General del
Consorci, establir els objectius del consorci per mitjà de l’aprovació de plans
generals i programes anuals d’actuació. Al respecte, la direcció presenta
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anualment la memòria de les actuacions dutes a terme als efectes que els
membres de la Junta procedeixin a la seva aprovació.
Presentada la memòria d’actuacions corresponents a l’exercici 2018, s’emet la
següent
Disposició
La Junta General resol:
3.1. Aprovar la memòria d’actuacions corresponents a l’exercici 2018.
3.2. Publicar la memòria a la pàgina web del Consorci als efectes que es
procedeixi a realitzar-ne difusió i als efectes de transparència d’aquesta
institució.
3.3. Comunicar aquesta memòria als municipis de la comarca del Ripollès pel
seu coneixement i a l’efecte corresponent.
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. EXPEDIENT DEL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI DE L’EXERCICI
2018
Motivació
Vist l'expedient del Compte General corresponent a l'exercici econòmic 2018 del
Consorci de Benestar Social del Ripollès, 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, acompanyat de l’informe
d’auditoria realitzat per l’empresa VIRAUDIT.
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès és un ens depenent de
l’Ajuntament de Ripoll i per tant els seus comptes han de formar part del compte
general de l’Ajuntament.
Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès va celebrar la seva última
junta abans de les eleccions el passat mes d’abril, i per diversos motius no ha
pogut celebrar cap més junta, fins la data d’avui.
Davant de la necessitat de complir amb els terminis legals d’aprovació i remissió
del compte general abans de 15 d’octubre a la Sindicatura, l’Ajuntament de
Ripoll que té delegada la gestió econòmica del Consorci, va procedir a donar
tràmit al compte general del Consorci integrant-lo en els seus comptes i per tant
emetent els corresponents informes d'Intervenció i el dictamen favorable de la
Comissió Especial de Comptes i d’acord amb 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 Locals es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de
Ripoll.
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Atenent a la necessitat que la Junta del Consorci de Benestar Social del
Ripollès aprovi de forma específica el seu Compte General, tal i com es disposa
l’apartat d) de l’article 11 dels estatuts reguladors del Consorci de Benestar
Social del Ripollès, s’emet, la següent,
Disposició
La Junta General resol:
4.1. Aprovar el Compte General del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent a l'exercici 2018 en els termes i amb la documentació que consta
en l'expedient, integrat per:
•
•

ESTATS I COMPTES ANUALS DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS
INFORME AUDITORIA

4.2. Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll als efectes oportuns, i
donar-se per assabentat de la remissió del Compte General al Tribunal de
Comptes d’acord la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de
Comptes i 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.
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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2019
Aquest assumpte es queda damunt la taula per a millor estudi.

6. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, PLANTILLA I RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE L’EXERCICI 2020
Aquest assumpte es queda damunt la taula per a millor estudi.
7. APROVACIÓ DICTAMEN DE L’ADDENDA 2018-19 DEL DEPARTAMENT
D’AFERS SOCIALS, TREBALL I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
Motivació
Vista l’addenda que corresponent Departament de Treball, Afers socials i
Famílies i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per
ampliar el finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 6 - Sistemes de
resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als
seus fills i filles, que es transcriu a continuació:
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“Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per ampliar el
finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 6 - Sistemes de resposta urgent
per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles.
REUNITS
D’una banda, l’Honorable senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les
competències que li corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 86/2016, de 19 de
gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
I de l’altra, l'Il·lustríssim Senyor Joaquím Colomer Cullell, President del Consorci
de Benestar Social del Ripollès, segons el que especifica 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 per l'Ajuntament de Ripoll en data 28/07/2009.
MANIFESTEN
I. Que el passat exercici 2018 es van signar les Addendes als contractes
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i els ens locals, en matèria
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019
II.Que d’acord amb el Títol III de la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la
violènciamasclista, en el seu capítol 4, encomana al Govern de la Generalitat a
desenvolupar modelsd’intervenció integral a tot el territori de Catalunya per mitjà
d’una xarxa de serveis de qualitaten tots els àmbits, que sigui capaç de donar
respostes adequades, àgils, properes icoordinades a les necessitats i els
processos de les dones que pateixen o han patit situacions
de violència masclista, i també a llurs fills i filles que en siguin testimonis i
víctimes (art. 53). Així mateix, defineix la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral
per a les dones en situacions de violència masclista (art. 54) com el 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.
III.Que un dels serveis d’aquesta Xarxa correspon a l’atenció i acolliment
d’urgències (art. 57) ique així mateix, l’article 64 fa referència a la creació i
gestió dels serveis de la Xarxa d’Atenciói Recuperació Integral, assenyalant que
correspon a l’Administració de la Generalitat lacreació, la titularitat, la
competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els serveisdetallats
per l’article 54.2, en col·laboració amb els ens locals, excepte els
Serveisd’informació i atenció a les dones.
IV.Que per Resolució del 3 d’agost de 2018, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat,
es va publicarl’Acord del Consell de Ministres de 3 d’agost de 2018, pel qual es
formalitzaven els criteris dedistribució i la distribució resultant per a l’exercici
2018 del crèdit de 100.000.000 euros per aldesenvolupament per les
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Comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia del Pacted’Estat
contra la violència de gènere.
V. Que per Resolució de la Secretaria d’Estat d’Igualtat de 10 de setembre de
2018 de distribució territorial, per a l’exercici 2018, de subvencions finançades
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, a gestionar per les comunitats
autònomes i ciutats autònomes per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra
la violència de gènere. En concret s’assignaven 12.779.628,85 euros a
Catalunya.
VI.Que d’acord amb la Nota aclaridora de la Secretaria d’Estat d’Igualtat sobre
els Fons delPacte d’Estat en matèria de violència de gènere per a l’any 2018 a
gestionar per lescomunitats i ciutats autònomes, en el seu punt 3er diu que
aquests fons queden excepcionatsdel règim contingut a la regla sexta de l’art.
86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,General Pressupostària, per a
l’exercici 2018, i en conseqüència els fons es poden executaral 2019 i justificarse de manera diferenciada fins al 31 de març de 2020.
VII.Que mitjançant la Fitxa 6 del contracte programa es dona suport als ens
locals per a l’atencióde dones en situació de violència masclista i les seves filles
i fills fora d’horaris habituals, és adir, urgències.
VIII.Que d’acord amb les dades aportades a les justificacions econòmiques i les
memòries durantels darrers anys s’ha pogut constatar que la despesa que els
ens locals destinen a aquestprograma s’ha incrementat fins al punt que al 2017 i
2018 la despesa efectuada per ells haestat gairebé el doble de la prevista i
pactada en els contractes programa signats.
Per tot l’anterior, s’acorda formalitzar aquesta Addenda per a la Fitxa 6 Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència
i per als seus fills i filles, en el marc del Contracte programa 2016-2019, per a
l’any 2019, subscrit entre les parts, amb subjecció als següents acords.
ACORDS
Primer
Ampliar el finançament de la Fitxa 6 - Sistemes de resposta urgent per a dones
que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, per la qual cosa
es modifiquen els imports que apareixen a l’Annex Fitxa econòmica del
contracte programa 2019 en els termes següents:
Atorgat Ampliació Total aportació DTSF Import pressupostat
CP 2019FPVGCP 2019 CP 2019
Imports fitxa 610.830,33 €5.000,00 €15.830,33 €15.830,33 €
Segon
Mantenir la resta de condicions acordades a l’Addenda al Contracte programa
2016-2019 per al període 2018-2019 per al present exercici.”
Disposició
7.1. Aprovar l’addenda que corresponent Departament de Treball, Afers socials i
Famílies i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per
ampliar el finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 6 - Sistemes de
resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als
seus fills i filles, que es troba transcrita en l’apartat motivació d’aquesta
resolució.
7.2. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president,
il·lustríssim senyor Joaquim Colomer i Cullell a signar tots i cada un dels
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documents que siguin necessaris per a dur a terme els anteriors acords, i de
forma expressa per a 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.
8. APROVACIÓ PRÒRROGA ÚS DEL LOCAL CDA
La Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès acorda prorrogar
l’ús del local CDA de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, facultant de
forma expressa a la signatura del document amb el president del Consorci, en
els termes exposats en la proposta de la direcció.
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 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT
CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ I EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS EN MATÈRIA DE FORMACIÓ I
VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS D’ACOLLIMENT EN
FAMÍLIA ALIENA SENSE FINALITAT ADOPTIVA I EL CORRESPONENT
SEGUIMENT I LA PREPARACIÓ I LA VALORACIÓ DELS SOL·LICITANTS
D’ADOPCIÓ DE MENORS TUTELATS PER LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I EL CORRESPONENT SEGUIMENT.
Motivació
D’acord amb l’article 3.h de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), a aquest Institut li
correspon, entre d’altres funcions, tramitar i formalitzar els contractes i els
convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i entitats, en
el marc del seu àmbit d’actuació.
Segons disposen els articles 31.1.f i 32.d de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, l’ens local pot promoure la creació dels centres i els serveis
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los
en coordinació amb l’Administració de la Generalitat.
El servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats establerts
en el catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de
serveis socials. Dintre d’aquest servei s’inclouen les tasques derivades de la
preparació i valoració de la família o persona que sol·licita adoptar un infant.
Així mateix, s’entén per servei d’integració familiar el servei que promou la
incorporació d’un infant en situació de desemparament en el si d’una família
acollidora per aconseguir el seu desenvolupament integral.
La Llei 14/2010, de 27 de maig, regula la protecció dels infants i els adolescents
quan els mecanismes socials de prevenció no han estat suficients i s’han
produït situacions de risc o de desemparament que cal pal·liar amb les mesures
necessàries d’intervenció pública, com per exemple l’acolliment familiar simple o
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l’acolliment familiar preadoptiu, per tal de garantir que aquestes situacions no
esdevinguin en perjudicis irreparables per a l’infant o l’adolescent.
En virtut de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, correspon a l’ICAA, entre
d’altres funcions, gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els
processos de formació i valoració psicosocial de les persones o famílies que
s’ofereixen per a l’acolliment, per a l’adopció a Catalunya o per a l’adopció
internacional d’un infant o d’un adolescent, i tramitar-ne els expedients.
Així mateix correspon a l’ICAA fomentar el dret dels infants a tenir una família i
per tant, a promoure l’acolliment simple en família aliena i l’acolliment
preadoptiu com a mesures per a atendre adequadament les necessitats del
menor, com a persona sotmesa a situacions de risc greu per al seu
desenvolupament integral. També li correspon fer el seguiment, directament o
per mitjà de les entitats o institucions acreditades, dels menors que estiguin sota
mesures d’acolliment familiar en família aliena o bé en acolliment preadoptiu
fins a la constitució de l’adopció.
El Decret 337/1995, de 28 de desembre, regula i estableix els requisits
d’acreditació i funcionament de les institucions col·laboradores d’integració
familiar (ICIF).
El Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del Reglament dels menors
desemparats i de l’adopció, modificat pel Decret 127/1997, de 27 de maig,
estableix, entre d’altres qüestions, el marc d’actuació i el procediment en
matèria de formació i valoració dels sol·licitants d’acolliment i de preparació i
valoració dels sol·licitants d’adopció d’infants tutelats a Catalunya i d’adopcions
internacionals.
La disposició addicional segona de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i
les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix l’àmbit d’actuació de les
administracions i de les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF).
La ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès està inscrita, com a Servei
d’integració familiar, en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en
la Secció Serveis i Establiments d’Atenció a la Família amb el número de
registre E01478.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès està acreditat com a ICIF per
Resolució de la directora de l’ICAA de data 28 de gener de 2010.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’organització, estructura i
mitjans suficients, en relació amb les funcions a desenvolupar d’acord amb els
requisits exigits a l’article 8 del Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre
l’acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d’integració
familiar.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès compta amb un servei d’integració
familiar amb personal amb formació i experiència adequades per dur a terme
les tasques que puguin ser-li encomanades, d’acord amb els requisits de
l’article 5 del Decret 337/1995.
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El personal que presta serveis a la ICIF Consorci de Benestar Social del
Ripollès així com els membres de la junta directiva reuneixen els requisits i
compleixen les condicions establertes a l’article 30 del Decret 337/1995, i
depenen exclusivament de la pròpia ICIF, sense que existeixi cap mena de
vincle laboral entre el personal de la ICIF i l’ICAA ni entre el personal de l’ICAA i
l’ens Consorci de Benestar Social del Ripollès.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha manifestat la seva voluntat de
participar en les tasques que li puguin ser encomanades per l’ICAA en matèria
d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva així com en matèria
d’acolliment familiar preadoptiu, d’acord amb el contingut d’aquest conveni.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès no rep cap altra aportació
econòmica per la seva col·laboració en les matèries esmentades.
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.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General
del Consorci, en virtut d’allò establert en els estatuts reguladors del Consorci, i
per això s’emet la següent:
Disposició
La Junta General resol:
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Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català de l’Acolliment
i de l’adopció i el Consorci de Benestar Social del Ripollès en matèria de
formació i valoració de les famílies sol·licitants d’acolliment en família aliena
sense finalitat adoptiva i el corresponent seguiment i la preparació i la valoració
del sol·licitants d’adopció de menors tutelats per la Generalitat de Catalunya i el
corresponent seguiment, que es transcriu literalment a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE
L’ADOPCIÓ I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS EN MATÈRIA DE
FORMACIÓ I VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS D’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA
ALIENA SENSE FINALITAT ADOPTIVA I EL CORRESPONENT SEGUIMENT I LA PREPARACIÓ
I LA VALORACIÓ DELS SOL·LICITANTS D’ADOPCIÓ DE MENORS TUTELATS PER LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CORRESPONENT SEGUIMENT.

REUNITS
D’una banda, l’Honorable Senyor Chakir El Homrani Lesfar conseller del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i president de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (en endavant
ICAA), organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, ubicat a l’Avinguda del Paral·lel, 52, 08001 Barcelona, en ús de les
competències que li corresponen d’acord amb l’article 5.2.a de la Llei 13/1997, de 19 de
novembre, de creació de l’ICAA.
I d’una altra, el senyor Joaquim Colomer Cullell, representant del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, amb DNI 43633955B, en qualitat de president i representant legal d’aquesta entitat local
creada per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’organització comarcal de Catalunya, amb el NIF Q1700626C, i domicili al carrer Progrés,
número 22, 17500 Ripoll, i inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la
Generalitat de Catalunya amb el número E01478 que exhibeix i, sota la seva responsabilitat,
declara vigent.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest atorgament i
MANIFESTEN
Primer. Que d’acord amb l’article 3.h de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de
creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), a aquest Institut li correspon,
entre d’altres funcions, tramitar i formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb
altres administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d’actuació.
Segon. Que segons disposen els articles 31.1.f i 32.d de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, l’ens local pot promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a
l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los en coordinació amb l’Administració
de la Generalitat.
Tercer. Que el servei d’integració familiar és un dels serveis socials especialitzats establerts en el
catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis socials. Dintre
d’aquest servei s’inclouen les tasques derivades de la preparació i valoració de la família o
persona que sol·licita adoptar un infant. Així mateix, s’entén per servei d’integració familiar el
servei que promou la incorporació d’un infant en situació de desemparament en el si d’una família
acollidora per aconseguir el seu desenvolupament integral.
Quart. Que la Llei 14/2010, de 27 de maig, regula la protecció dels infants i els
adolescents quan els mecanismes socials de prevenció no han estat suficients i s’han produït
situacions de risc o de desemparament que cal pal·liar amb les mesures necessàries d’intervenció
pública, com per exemple l’acolliment familiar simple o l’acolliment familiar preadoptiu, per tal de
garantir que aquestes situacions no esdevinguin en perjudicis irreparables per a l’infant o
l’adolescent.
Cinquè. Que en virtut de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, correspon a l’ICAA, entre d’altres
funcions, gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de formació i
valoració psicosocial de les persones o famílies que s’ofereixen per a l’acolliment, per a l’adopció
a Catalunya o per a l’adopció internacional d’un infant o d’un adolescent, i tramitar-ne els
expedients.
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Així mateix correspon a l’ICAA fomentar el dret dels infants a tenir una família i per tant, a
promoure l’acolliment simple en família aliena i l’acolliment preadoptiu com a mesures per a
atendre adequadament les necessitats del menor, com a persona sotmesa a situacions de risc
greu per al seu desenvolupament integral. També li correspon fer el seguiment, directament o per
mitjà de les entitats o institucions acreditades, dels menors que estiguin sota mesures d’acolliment
familiar en família aliena o bé en acolliment preadoptiu fins a la constitució de l’adopció.
Sisè. Que el Decret 337/1995, de 28 de desembre, regula i estableix els requisits d’acreditació i
funcionament de les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF).
Setè. Que el Decret 2/1997, de 7 de gener, d’aprovació del Reglament dels menors desemparats i
de l’adopció, modificat pel Decret 127/1997, de 27 de maig, estableix, entre d’altres qüestions, el
marc d’actuació i el procediment en matèria de formació i valoració dels sol·licitants d’acolliment i
de preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció d’infants tutelats a Catalunya i d’adopcions
internacionals.
Vuitè. Que la disposició addicional segona de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix l’àmbit d’actuació de les administracions i de
les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF).
Novè. Que la ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès està inscrita, com a Servei
d’integració familiar, en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció Serveis
i Establiments d’Atenció a la Família amb el número de registre E01478.
Desè. Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès està acreditat com a ICIF per Resolució de
la directora de l’ICAA de data 28 de gener de 2010.
Onzè. Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’organització, estructura i mitjans
suficients, en relació amb les funcions a desenvolupar d’acord amb els requisits exigits a l’article 8
del Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l’acreditació i el funcionament de les institucions
col·laboradores d’integració familiar.
Dotzè. Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès compta amb un servei d’integració familiar
amb personal amb formació i experiència adequades per dur a terme les tasques que puguin serli encomanades, d’acord amb els requisits de l’article 5 del Decret 337/1995.
Tretzè. Que el personal que presta serveis a la ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès així
com els membres de la junta directiva reuneixen els requisits i compleixen les condicions
establertes a l’article 30 del Decret 337/1995, i depenen exclusivament de la pròpia ICIF, sense
que existeixi cap mena de vincle laboral entre el personal de la ICIF i l’ICAA ni entre el personal
de l’ICAA i l’ens Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Catorzè. Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès ha manifestat la seva voluntat de
participar en les tasques que li puguin ser encomanades per l’ICAA en matèria d’acolliment en
família aliena sense finalitat adoptiva així com en matèria d’acolliment familiar preadoptiu, d’acord
amb el contingut d’aquest conveni.
Quinzè. Que el Consorci de Benestar Social del Ripollès no rep cap altra aportació econòmica per
la seva col·laboració en les matèries esmentades.
Per això, ambdues parts, de mutu acord, i en virtut del que preveu l’article 8 del Decret 337/1995,
de 28 de desembre, anteriorment esmentat, i 3.h de la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de
creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), formalitzen aquest conveni sobre
la base de les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre l’ICAA i el Consorci de Benestar
Social del Ripollès en relació amb les activitats següents:
A. Preparar i valorar les famílies sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la Generalitat de
Catalunya de conformitat amb el que disposi la normativa vigent aplicable, i en atenció a les
característiques dels menors susceptibles d’adopció.
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B. Garantir, per mitjà de seguiments, fins a la fermesa de l’adopció, la plena i adequada integració
del menor així com la seva protecció efectiva en la família preadoptiva que l’acull per tal
d’assegurar el desenvolupament integral de la seva personalitat en un entorn harmònic i estable,
en atenció a les seves característiques concretes.
C. Formar i valorar els sol·licitants de l’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i fer
seguiment dels menors que es trobin sota mesura d’acolliment en família aliena per garantir la
seva protecció efectiva per tal que pugui créixer de manera harmònica i estable, en atenció a les
seves característiques concretes.
D. Formar i valorar les famílies que s’ofereixen per ser famílies col·laboradores i
fer el seguiment dels plans d’estada corresponents.
Segona. Àmbit territorial
Les funcions i tasques que la ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès ha de desenvolupar,
d’acord amb el present conveni, es realitzaran dintre de l’àmbit territorial de les comarques de
Girona. En concret, l’àmbit territorial d’actuació d’aquesta ICIF serà:
- En matèria d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva: les comarques de la Cerdanya,
la Garrotxa i el Ripollès.
- En matèria d’acolliment familiar preadoptiu: la província de Girona.
Tercera. Obligacions del Consorci de Benestar Social del Ripollès
En relació amb les funcions que la ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès haurà de
desenvolupar són les següents:
A. Pel que fa al servei de seguiment dels menors i adolescents que es troben sota la mesura
d’acolliment familiar preadoptiu:
- Participar en l’elaboració i en el desenvolupament dels plans d’acoblament entre els menors i les
famílies seleccionades en els nous casos d’acolliment preadoptiu que s’hagin de constituir.
- Acompanyar i supervisar tècnicament les visites de l’infant o adolescent amb la seva família
d’origen quan s’escaigui.
- Coordinar-se periòdicament amb la representació de l’ICAA corresponent i respectar les normes
de procediment que s’estableixin.
- Realitzar les tasques de seguiment encomanades d’acolliment preadoptiu i de casos nous que
es trametin des de l’ICAA. L’import del conveni ha estat calculat tenint en compte que l’entitat
realitzi un mínim de 30 seguiments d’acolliment familiar preadoptiu a l’any.
- Elaborar informes de seguiment amb una periodicitat semestral de tots els casos d’acolliment
familiar preadoptiu que s’atenen, i quan correspongui, elaborar els informes proposta. Aquests
informes s’han d’acompanyar de tota la documentació necessària referent a la família i al menor i
han de contenir tota la informació del nucli acollidor, de la situació del menor i de qualsevol
incidència que es doni.
- Fer un mínim de dues visites anuals en el domicili dels acollidors. Aquesta visita ha de tenir per
objecte conèixer l’entorn quotidià de l’infant i la família acollidora. Aquesta obligació tindrà la
consideració de condició especial d’execució.
- Fer totes aquelles visites i entrevistes necessàries i utilitzar la resta de recursos disponibles, per
tenir coneixement de la situació dels menors acollits i del desenvolupament de la mesura de
protecció per tal de garantir el seu benestar dintre de la família acollidora. Així mateix, haurà
d’informar l’ICAA per escrit de qualsevol novetat, canvi, incidència o problemàtica que afecti al
menor acollit o al seu nucli acollidor. Els incompliments en aquesta matèria podran comportar
l’inici del corresponent expedient de resolució del conveni. Aquesta obligació tindrà la
consideració de condició especial d’execució.
- Elaborar mensualment estadístiques i quadre de situació de les famílies d’acord amb les
instruccions de l’ICAA.
- Informar per escrit a l’ICAA del tancament dels casos en seguiment una vegada el menor estigui
adoptat.
- Qualsevol altra que li encomani l’ICAA
B. En relació amb la formació i valoració dels sol·licitants de l’acolliment en família aliena sense
finalitat adoptiva i el corresponent seguiment de l’acolliment així com el servei de famílies
col·laboradores.
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- La promoció de l’acolliment familiar en les diferents modalitats de l’acolliment, és a dir, en
l’acolliment familiar simple, acolliment familiar permanent, acolliment familiar en unitat
convivencial d’acció educativa, acolliment de menors per famílies d’urgència i diagnòstic i la
promoció de les famílies col·laboradores.
- La recerca de famílies que vulguin acollir un menor a Catalunya d’acord amb les instruccions de
l’ICAA.
- Informar les famílies que s’ofereixin per fer un acolliment amb família aliena sense finalitat
adoptiva i les que l’ICAA derivi.
- L’estudi i la valoració de les famílies que hagin sol·licitat un acolliment amb família aliena, sense
finalitat adoptiva d’acord amb la normativa vigent i les directrius que s’estableixin per aquest
procediment.
- La formació de famílies acollidores
- Proposar a l’ICAA l’estimació o no estimació de les famílies per a dur a terme l’acolliment amb
família aliena, sense finalitat adoptiva.
- Participar en l’elaboració i en el desenvolupament dels plans d’acoblament entre els menors i les
famílies seleccionades en els nous casos d’acolliment amb família aliena, sense finalitat adoptiva
que s’hagin de constituir.
- L’acompanyament i la supervisió tècnica de les visites de l’infant o adolescent amb la seva
família d’origen i valorar-ne les repercussions, així com acompanyar i supervisar les visites dels
grups de germans amb diferent mesura protectora constituïda o acollits en diferents famílies.
- Elaborar informes de seguiment amb una periodicitat semestral sense perjudici de noves
directrius que pugui establir l’ICAA de tots els casos d’acolliment amb família aliena, sense
finalitat adoptiva que s’atenen, i quan correspongui, l’elaboració dels informes proposta
d’acolliment familiar amb família aliena, sense finalitat adoptiva. Aquests informes s’han
d’acompanyar de tota la documentació necessària referent a la família i al menor, tenint en
compte que el segon informe del semestre es realitza per tal de recollir, bàsicament, la veu de
l’infant.
- Fer les visites que calguin en el domicili dels acollidors, però com a mínim, una visita semestral.
Aquesta visita ha de tenir per objecte conèixer l’entorn quotidià de l’infant i la família acollidora.
- L’entitat té l’obligació de fer totes aquelles visites i entrevistes necessàries, i utilitzar la resta de
recursos disponibles, per tenir coneixement de la situació dels menors acollits i del
desenvolupament de la mesura per tal de garantir el seu benestar dintre de la família acollidora.
Així mateix, haurà d’informar l’ICAA, per escrit, de qualsevol novetat, canvi, incidència o
problemàtica que afecti al menor acollit o al seu nucli acollidor. Els incompliments en aquesta
matèria podran comportar l’inici del corresponent expedient de resolució del conveni. Aquesta
obligació tindrà la consideració de condició especial d’execució.
- Realitzar tasques de seguiment de l’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva de 10
seguiments de l’acolliment així com almenys 1 acolliment constituït.
- En relació amb les famílies col·laboradores, sens perjudici de les funcions anteriorment
esmentades, tindran les següents:
- Informar les famílies col·laboradores
- Realitzar l’estudi de les famílies col·laboradores
- Fer un seguiment del pla d’estada en coordinació amb el centre corresponent. En cas que
l’entitat no faci cap seguiment de família col·laboradora durant la vigència d’aquest conveni, no
percebrà cap import per aquest concepte.
- Coordinar-se periòdicament amb la representació de l’ ICAA corresponent i respectar les normes
i directrius de procediment que s’estableixin.
- Elaborar mensualment estadístiques i quadre de situació de les famílies d’acord amb les
instruccions de l’ICAA.
C. Pel que fa al servei de preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per
la Generalitat de Catalunya:
- Per encàrrec de l’ICAA, realitzar els processos de preparació i valoració, així com les
actualitzacions d’estudis fets, de les famílies que sol·liciten l’adopció de menors tutelats per la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la normativa vigent. En aquest sentit, haurà
d’informar les famílies sobre tot allò relatiu al fet adoptiu, formar-les en la matèria, realitzar les
entrevistes domiciliàries oportunes, elaborar els informes psicosocials corresponents i informar i
col·laborar amb l’ICAA en les tasques encomanades.
- Proposar a la Direcció de l’ICAA la idoneïtat o la no idoneïtat de les famílies sol·licitants
d’adopció d’acord amb la normativa vigent i els criteris establerts per aquest Institut. En aquest
sentit l’entitat ha de trametre a l’ICAA els informes psicosocials corresponents de valoració de les
persones o famílies l’estudi de les quals té encomanades, en els terminis establerts.
- Comunicar a la persona o família interessada en adoptar que li hagi adreçat directament una
sol·licitud que té l’obligació de trametre-la a l’ICAA.
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- Actualitzar els estudis i valoracions quan correspongui.
- Coordinar-se amb l’ICAA i respectar les indicacions i directrius donades des de l’organisme
autònom esmentat.
- Qualsevol altra que li encomani l’ICAA.
D. Són funcions de la ICIF comuns als serveis esmentats:
- Trametre a l’ICAA, una memòria anual en la qual s’inclourà:
a. Un informe sobre les activitats realitzades i sobre la situació de la institució.
b. Indicació del número anual de menors en seguiment en mesura d’acolliment preadoptiu.
c. Indicació del número anual de casos nous d’acolliment preadoptiu.
d. Una còpia dels balanços i pressupostos
e. Un informe sobre la disponibilitat de comptes corrents.
f. La relació del personal amb especificació de les seves titulacions i tipus de vinculació.
- Desenvolupar les tasques encomanades per mitjà d’un equip multidisciplinari.
- Ajustar les intervencions dels professionals sempre a l’interès de la tasca encomanada.
- No participar, els professionals de l’entitat, mentre sigui vigent el conveni amb la ICIF, en tasques
de gestió amb entitats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI).
- Adscriure a l’execució del conveni persones que no hagin estat condemnades per sentència
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per exercir professions, oficis o
activitats que impliquin contacte habitual amb menors. L’incompliment d’aquesta obligació serà
causa de resolució del conveni, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n
derivin.
- Informar puntualment de les propostes de canvis de professionals que es produeixin amb
aportació de les dades acadèmiques i professionals (formació, titulació i experiència professional)
dels nous professionals, amb l’objecte de ser valorats i ratificats per la direcció de l’ICAA.
Respecte al nou professional i abans que iniciï la seva activitat, la ICIF haurà de presentar una
declaració responsable en què manifesti que disposa de les certificacions legalment establertes
per acreditar que el professional que s’adscriurà a l’execució del conveni per exercir professions,
oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no ha estat condemnat per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
- Respectar i sotmetre’s a la normativa vigent i als principis i directrius que estableixi l’ICAA en la
matèria corresponent.
- Guardar secret professional de les dades/informacions a les quals es tingui accés en relació
amb persones, famílies o menors per raó de la prestació dels serveis atès que són confidencials.
En el tractament d’aquestes dades s’haurà de garantir la confidencialitat d’acord amb la normativa
vigent aplicable en matèria de protecció de dades.
- Altres funcions que puguin ser encomanades per l’ICAA d'acord amb l'objecte i en el marc de la
normativa vigent.
- Presentar anualment certificats d’estar al corrent en els pagaments a la TGSS, AEAT i ATC o
autorització (amb validesa anual) perquè l’ICAA pugui fer la consulta telemàtica corresponent.
Quarta. Obligacions de l’ICAA
L’ICAA, d’acord amb el que estableix el Decret 337/1995, de 28 de desembre sobre l’acreditació i
el funcionament de les entitats col·laboradores d’integració familiar, es compromet a:
A) En relació amb la formació i valoració dels sol·licitants de l’acolliment en família aliena sense
finalitat adoptiva i de preparació i valoració dels sol·licitants d’adopció de menors tutelats per la
Generalitat de Catalunya i el corresponent seguiment de l’acolliment en família aliena i l’acolliment
preadoptiu i el servei de famílies col·laboradores:
- Encomanar a l’ens local Consorci de Benestar Social del Ripollès l’estudi, la valoració i la
preparació de persones o famílies sol·licitants de l’acolliment o de l’adopció.
- Proposar els menors i les famílies de les quals s’ha de fer el seguiment de l’acolliment familiar o
de l’adopció dintre de l’àmbit territorial corresponent, amb el previ acoblament.
- Supervisar l’activitat de l’ens local i oferir al seu equip el suport tècnic necessari; donar les
pautes d’actuació respecte a l’atenció que hauran de rebre els infants i les famílies que es derivin,
i fer complir les normes de funcionament de la ICIF.
- Controlar el compliment de les obligacions pactades en aquest conveni, de la normativa vigent i
del seguiment del procediment establert.
B) En relació amb les funcions de la ICIF comuns als diferents serveis, l’ICAA tindrà l’obligació de
supervisar el seu correcte compliment, tant pel que fa la forma com el fons, i iniciar, si escau, els
procediments que corresponguin en cas de detectar-se incompliments, de conformitat amb les
previsions contingudes a la normativa d’aplicació.
Així mateix, l’ICAA podrà dictar directrius i instruccions per regir l’actuació de les ICIF en relació
amb aquesta matèria.
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Cinquena. Equip professional de la ICIF
El Consorci de Benestar Social del Ripollès desenvoluparà les tasques descrites en aquest
conveni per mitjà d’un equip multidisciplinari format per
- Un/a psicòleg/loga o un/a pedagog/a
- Un/a psicòleg/loga a mitja jornada
- Un/a treballador/a social
- Un/a administratiu/va a mitja jornada
- Un coordinador a mitja jornada, que haurà de tenir una de les titulacions previstes pels membres
de l’equip tècnic.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès haurà de facilitar els corresponents cursos de
formació específica a l’equip de professionals que participa en les tasques encarregades
mitjançant aquest conveni.
Tots els professionals treballaran a jornada completa, llevat d’aquells respecte dels quals s’indica
expressament un altre tipus de jornada. En tot cas, haurà de quedar garantida la prestació del
servei en horari de matí i tarda.
Sempre que la ICIF ofereixi la possibilitat de fer pràctiques a un estudiant en pràctiques en un
equip d’acolliment familiar o d’adopció, la ICIF haurà de demanar autorització prèvia a la direcció
de l’ICAA, abans d’iniciar el procés de formació corresponent.
L’estudiant haurà de signar el document de compromís de confidencialitat, de prohibició de
reproducció i/o explotació de treballs i de protecció de dades de caràcter personal.
Sisena. Servei addicional d’atenció telefònica d’atenció 24 hores/365 dies
L’ICAA considera que oferir un servei d’atenció telefònica 24h/365dies a les famílies acollidores,
per atendre qüestions relacionades amb l’acolliment que realitzin, reverteix en una millora del
servei d’integració familiar per l’atenció immediata que suposa, si bé aquest servei no es
configura com a obligatori.
Per això, si l’entitat decideix oferir aquest servei a les famílies, l’ICAA hi contribuirà d’acord amb el
que disposa la clàusula vuitena d’aquest Conveni.
Aquest servei d’atenció telefònica no pot comportar cap despesa per a les famílies acollidores,
més enllà del preu de la trucada.
En cas de disposar d’aquest servei, el Consorci de Benestar Social del Ripollès haurà d’informar
les famílies del número de telèfon al qual podran trucar en qualsevol moment per rebre l’atenció
especialitzada d’un tècnic qualificat en cas de dubtes, incidències o altres qüestions relacionades
amb l’acolliment.
Setena. Condicions especials d’execució: incentius i penalitzacions En relació amb l’execució del
servei d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva, les parts acorden les condicions
especials d’execució següents, que s’aplicaran, si escau, fins a les quantitat màxima establerta a
la clàusula vuitena:
A) INCENTIUS:
a) Constitucions de nous acolliments: S’incentivarà la ICIF Consorci de Benestar Social del
Ripollès a partir del 2n nou acolliment constituït amb 500€ i amb 1.000€ a partir del 3r nou
acolliment constituït, tenint en compte que d’aquests acolliments, com a mínim, ha d’haver-hi un
nou acolliment simple, permanent o UCAE.
b) Infants d’edat igual o superior als 7 anys: S’incentivarà amb 1.000€ per cada acolliment
constituït a partir de la primera constitució.
c) Grups de germans: S’incentivarà a la ICIF amb 1.000€ per la constitució de l’acolliment de cada
grup de germans a partir de la primera constitució. En aquest cas prevaldrà el fet que sigui un
grup de germans per sobre de l’edat dels infants acollits, i només s’incentivarà pel concepte grup
de germans, encara que en el grup hi hagi un infant que sigui major de 7 anys.
No es comptabilitzaran com a constitucions de nous acolliments als efectes de percebre incentius:
1) La constitució d’un acolliment provinent d’una guarda de fet.
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2) La constitució d’un acolliment del mateix infant amb la mateixa família, quan passi d’una
mesura a una altra.
3) En els casos en que s’hagués constituït l’acolliment d’un menor per dues persones, quan per
diferents motius es constitueixi un altre acolliment a nom d’un dels dos acollidors.
4) La constitució d’un acolliment d’un infant en concret que la família ja ha proposat, sempre que
la proposta sigui derivada de l’ICAA.
Els incentius previstos han d’anar destinats al reforç professional de l’equip tècnic, atès
l’increment de les tasques que comportarà l’augment del nombre d’acolliments.
B) PENALITZACIONS:
a) Constitucions de nous acolliments: Es penalitzarà amb 500€ el Consorci de Benestar Social del
Ripollès en el cas que es constitueixi menys d’1 nou acolliment durant l’any en curs.
b) Resposta a la demanda de disponibilitat de família:
1) S’aplicarà aquesta penalització per tal d’assolir que les demandes de disponibilitat de família
acollidora per a propostes d’acolliment familiar en la modalitat de simple, permanent o UCAE,
tinguin una resposta de disponibilitat o no disponibilitat de família en un termini inferior o igual a
15 dies hàbils, des de l’arribada de la demanda per part de l’ICAA, fins a la resposta de
disponibilitat o no, per part de la ICIF. La demanda i la resposta, si escau, es faran per correu
electrònic. Es penalitzarà a partir del 10% d’incompliment amb 500€ per cada resposta no donada
dins el termini per part de la ICIF.
2) S’aplicarà aquesta penalització per tal d’assolir que les demandes de disponibilitat de família
acollidora per a propostes d’acolliment familiar en la modalitat d’urgència i diagnòstic, tinguin una
resposta de disponibilitat o no disponibilitat de família en un termini inferior o igual a 24 hores des
de l’arribada de la demanda per part de l’ICAA, fins a la resposta de disponibilitat o no, per part de
la ICIF. La demanda i la resposta, si escau, es faran per correu electrònic. Es penalitzarà a partir
del 10% d’incompliment amb 500€ per cada resposta no donada dins el termini per part de la ICIF.
Vuitena. Import del conveni i forma de pagament i acreditació L’import d’aquest conveni serà una
quantitat màxima de cent vuitanta-sis mil cent setanta-dos euros amb cinquanta-un cèntims
(186.172,51€), exempt d’IVA, que es pagarà d’acord amb les especificacions següents:
IMPORT FIXE A PAGAR L’ANY 2020
Servei de formació i valoració dels sol·licitants de l’acolliment en família aliena sense finalitat
adoptiva i el seguiment dels menors tutelats per a la Generalitat de Catalunya que es troben sota
mesura d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva i en acolliment preadoptiu (Clàusula
tercera A i B)
Per l’execució d’aquests serveis, d’acord amb les obligacions establertes en la clàusula tercera
apartats A i B d’aquest conveni, llevat el guió referit al servei de famílies col·laboradores, l’ICAA
aportarà al Consorci de Benestar Social del Ripollès la quantitat anual, exempta d’IVA, de cent
trenta-quatre mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-un cèntims (134.984,51€).
El pagament d’aquest import es realitzarà prorratejat per mesos (12 mesos) prèvia la presentació
de la factura corresponent a la Unitat de Gestió Administrativa de l’ICAA, amb el vist i plau del
responsable territorial de l’ICAA, i conformada per la Direcció de l’ICAA.
IMPORTS VARIABLES A PAGAR L’ANY 2020
Servei de preparació i valoració de les famílies sol·licitants d’adopció d’un menor tutelat per la
Generalitat de Catalunya (Clàusula tercera C) Per l’execució d’aquest servei, d’acord amb les
obligacions establertes en la clàusula tercera apartat C d’aquest conveni, l’ICAA aportarà al
Consorci de Benestar Social del Ripollès la quantitat màxima anual, exempta d’IVA, de fins a
trenta-un mil cent vuitanta-vuit euros (31.188€).
Els imports que la ICIF podrà facturar, fins a la quantitat màxima anual esmentada, per les
intervencions que faci en aquesta matèria s’hauran d’ajustar a les tarifes següents:
Estudi i valoració complert: mil seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (1.066,67€).
o Sessió informativa obligatòria: gratuïta.
o Curs de preparació per a l’adopció: dos-cents cinquanta euros amb quinze cèntims (250,15€)
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o Entrevistes individuals i informe psicosocial: vuit-cents setze euros amb cinquanta-dos cèntims
(816,52€).
Actualitzacions: quatre-cents vint-i-sis euros amb noranta-quatre cèntims (426,94€). Si en el
període de tres anys des de l’obtenció de la idoneïtat s’ha de revisar algun estudi, s’entén que
l’actualització és sense cap cost (valoració de canvis de perfils, ampliació, actualització d’informes
a demanda del país, canvis de país, etc.).
En les situacions o casos especials no contemplats en els supòsits anteriors en què sigui
necessari realitzar alguna entrevista o bé un estudi complementari personalitzat a demanda del
Comitè Tècnic d’Avaluació: vuitanta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (89,78€).
Informe de seguiment: 106,38€
El pagament d’aquest servei es farà per preu unitari prèvia la presentació de la factura, un cop
comprovat per part de l’ICAA que el servei prestat per la ICIF i l’import facturat s’ajusten a
l’encàrrec fet. La factura corresponent haurà de presentar el vistiplau del responsable territorial de
l’ICAA i ser conformada per la Direcció de l’ICAA.
Servei d’atenció telefònica a les famílies (Clàusula sisena) Per l’execució d’aquest servei,
d’acord amb el que estableix la clàusula sisena d’aquest conveni, l’ICAA aportarà la quantitat de
10.000€, exempta d’IVA.
En aquest sentit, si la ICIF acredita que ha disposat d’una línia telefònica d’atenció 24 hores, 365
dies l’any, l’ICAA li pagarà la quantitat anual de 10.000€, prèvia presentació de factura al mes de
desembre de 2020. La factura corresponent haurà de presentar el vistiplau del responsable
territorial de l’ICAA i ser conformada per la Direcció de l’ICAA.
Per acreditar que es disposa d’aquest servei, el Consorci de Benestar Social del Ripollès haurà
de proporcionar a l’ICAA, amb anterioritat a la presentació de la factura, un certificat de prestació
del servei i el document informatiu que entregui a les famílies on consti el número de telèfon a
què poden adreçar-se les 24h/365 dies amb qüestions relatives a l’acolliment.
En el certificat de prestació del servei haurà de constar el/s professional/s que han atès el servei.
El pagament de l’import, que consistirà en un pagament únic, es farà, si escau, juntament amb el
pagament de la factura per despesa fixa corresponent al mes de desembre de 2020, un cop
comprovat per la unitat corresponent que s’ha ofert aquest servei a les famílies.
IMPORTS VARIABLES A PAGAR L’ANY 2021
Servei de famílies col·laboradores i incentius (Clàusules tercera B i setena) Per l’execució del
servei de famílies col·laboradores i per l’assoliment d’incentius, d’acord amb el que estableixen
les clàusules tercera B i setena d’aquest conveni, l’ICAA aportarà al Consorci de Benestar Social
del Ripollès la quantitat màxima anual, exempta d’IVA, de fins a deu mil euros (10.000€).
L’execució del servei de famílies col·laboradores s’ajustarà al que disposa la clàusula tercera B.
Els incentius i penalitzacions s’aplicaran únicament, com es desprèn de la clàusula setena del
conveni, en relació amb el servei en matèria d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva
les obligacions del qual es regulen a la clàusula tercera B.
L’acreditació i el pagament del servei de famílies col·laboradores i dels incentius, o liquidació de
penalitzacions, si escau, es farà d’acord amb les especificacions següents:
a) Acreditació i pagament dels import pel servei de famílies col·laboradores (Clàusula tercera B)
En relació amb la matèria de famílies col·laboradores s’estableixen les especificacions següents:
· Si la ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès fa entre 1 i 9 seguiments de menors amb
famílies col·laboradores cobrarà 7.000€.
· Si fa entre 10 i 15 seguiments de menors amb famílies col·laboradores cobrarà 10.000€.
Per acreditar la realització del servei amb les famílies col·laboradores, durant la primera quinzena
del mes de gener de l’any 2021, l’entitat haurà de relacionar per escrit el número de casos
d’infants i adolescents que surten en pla d’estada amb la família col·laboradora especificant el
nom dels menors i la data de naixement.
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Aquesta relació serà conformada pel responsable territorial de l’ICAA, un cop revisada juntament
amb la documentació tramesa.
L’import que li correspongui cobrar a la ICIF Consorci de Benestar Social del Ripollès pel servei
de famílies col·laboradores es pagarà durant el primer trimestre de l’any 2021.
b) Acreditació i pagament d’incentius i penalitzacions (Clàusules setena i tercera B)
- Acreditació i pagament d’incentius
El règim aplicable als incentius es recull a la clàusula setena d’aquest conveni.
L’import que facturi la ICIF com a incentius es pagarà durant primer trimestre de l’any 2021.
Les diferents accions que podran generar incentius així com els imports a percebre pel seu
assoliment, fins a la quantitat màxima establerta en aquest conveni, seran:
o La constitució de nous acolliments: s’incentivarà a partir del 2n nou acolliment constituït amb
500€ i amb 1.000€ a partir del 3r. D’aquests acolliments, com a mínim, ha d’haver-hi un nou
acolliment simple, permanent o UCAE.
o La constitució d’acolliments d’infants d’edat igual o superior als 7 anys: s’incentivarà amb
1.000€ per cada acolliment constituït a partir del primer.
o La constitució d’acolliments de grups de germans: S’incentivarà amb 1.000€ per la constitució
de l’acolliment de cada grup de germans a partir de la primera constitució.
La constitució de nous acolliments s’incentivarà una vegada assolit el nombre de nous acolliments
constituïts requerits com a obligació.
Per tal d’acreditar l’assoliment dels diferents incentius, el Consorci de Benestar Social del Ripollès
haurà de presentar durant el primer trimestre de 2021:
o Incentiu per constitució de nous acolliments: una relació del nombre anual de casos de nous
acolliments constituïts on hi constin el nom dels menors, la data de naixement i el tipus
d’acolliment constituït.
o Incentiu per constitució d’acolliment d’infants de 7 o més anys: una relació del nombre anual de
casos d’acolliments d’infants d’edat igual o més grans de 7 anys constituïts en què s’indiqui el
nom del menor, la data de naixement i el tipus d’acolliment constituït
o Incentiu de constitució d’acolliments de grups de germans en una família: una relació anual del
nombre d’acolliments de germans constituïts en una mateixa família, sempre que els acolliments
hagin començat en el mateix moment. En la relació caldrà indicar el nom dels menors, la data de
naixement i el tipus d’acolliment constituït.
El pagament d’aquest import, si escau, es realitzarà prèvia la presentació de la factura
corresponent a la Unitat de Gestió Administrativa de l’ICAA, amb el vist i plau del responsable
territorial de l’ICAA, i conformada per la Direcció de l’ICAA.
- Acreditació i pagament de penalitzacions
El Consorci de Benestar Social del Ripollès haurà d’abonar el primer trimestre de l’any 2021
l’import de les penalitzacions que se li puguin haver imposat d’acord amb el que disposa la
clàusula setena d’aquest conveni. En aquest sentit:
o Es penalitzarà amb 500€ el Consorci de Benestar Social del Ripollès en el cas que es
constitueixi menys d’1 nou acolliment durant l’any en curs.
o Es penalitzarà amb 500€ el Consorci de Benestar Social del Ripollès, a partir del 10%
d’incompliment, per cada resposta no donada dins de termini a les demandes de disponibilitat de
família d’acord amb el que regula la clàusula setena d’aquest conveni.
L’acreditació de la manca de resposta a temps d’una demanda de famílies es farà a la vista de les
dates dels correus electrònics de demanda de l’ICAA i de resposta de l’entitat, si escau.
Prèvia comprovació dels incompliments pel responsable territorial de l’ICAA, i amb el vistiplau de
la Direcció de l’ICAA, es notificarà a la ICIF la imposició de les penalitzacions que
corresponguessin i la manera de procedir al seu pagament.
REGULACIÓ GENERAL DEL PAGAMENT DEL PREU DEL CONVENI
El pagament del preu d’aquest conveni s’ajustarà al que disposa l’Acord de Govern de 10 de
desembre de 2019 pel qual s’aproven les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs
de l’ICAA, adscrit al Departament de Treball, Afers socials i Famílies, per a la pròrroga 2020 dels
contractes subscrits l’any 2016 en matèria d’acolliment en família aliena sense finalitat adoptiva,
per la part fixa i variable, i per atendre els convenis que se signaran en matèria d’acolliment i
adopció per a l’any 2020, per la seva part fixa i variable.
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Els documents comptables de proposta d’ordenació de pagament es tramitaran per mensualitats
vençudes, i en la seva part proporcional, i s’imputaran amb càrrec a la partida pressupostària
D/227000700/318G/0000, de gestió de centres i serveis.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès facturarà a l’ICAA, preferiblement mitjançant factura
electrònica, pels serveis prestats en compliment d’aquest conveni, per mesos vençuts. La
presentació de les factures es farà dintre dels cinc primers dies del mes següent i anirà adreçada
a l’ICAA (NIF Q5850044H).
Novena. Vigència
La vigència d’aquest conveni serà des de l’1 de gener de 2020, o la data de la seva signatura si
es posterior, fins al 31 de desembre de 2020.
En cas d’extinció del conveni, el Consorci de Benestar Social del Ripollès finalitzarà els
seguiments dels acolliments iniciats.
Desena. Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni les següents:
a) El mutu acord de les parts
b) L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules i de la normativa sectorial vigent aplicable.
c) La impossibilitat manifesta de realitzar les tasques encomanades en col·laboració amb
l’Administració i les altres entitats implicades.
d) La privació de l’acreditació de la ICIF en els termes establerts en l’article 7 del Decret
337/1997, de 28 de desembre o la no renovació de la vigència de la
inscripció com a ICIF.
e) L’acabament del període màxim de vigència.
En qualsevol cas, l’ens local està obligat a finalitzar les valoracions dels sol·licitants d’adopció i els
seguiments dels acolliments iniciats durant la vigència del conveni llevat que en fonament a la
causa de resolució en sigui eximida per l’ICAA.
Onzena. Comissió de seguiment
La Comissió de Seguiment del present Conveni de col·laboració es configura com l’òrgan de
consulta, seguiment i avaluació del present conveni.
La Comissió estarà formada per un representant de cada entitat nomenats per les persones
responsables de les seves respectives direccions.
La comissió de seguiment resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que pugin plantejarse respecte aquest conveni.
Dotzena. Incompliment de les obligacions de les parts i altres controvèrsies Els eventuals
incompliments de les obligacions de les parts podran comportar les conseqüències previstes en
aquest conveni en particular (imposició de penalitzacions o la resolució del conveni) així com
qualsevol altra establerta en la normativa vigent aplicable en general.
En qualsevol cas, les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni
seran resoltes en primera instancia per la Comissió de Seguiment. No obstant això, en cas de
persistència del desacord, correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment

Segon. Publicar extracte del conveni en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el registre de convenis de col·laboració de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Institut Català de l’Acolliment i de
l’Adopció, pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
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10. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI I ADDENDA DE
POBRESA ENERGÈTICA ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL
RIPOLLÈS, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS.
Motivació
En data 8 d’octubre de 2019 es va dictar Decret de presidència que es transcriu
a continuació:
Decret de Presidència
L’Agència d’Energia del Ripollès de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR),
conjuntament amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) i l’Associació per la gestió
del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura han promogut i tramitat el Pla contra la Pobresa
energètica al Ripollès, que vol proporcionar una metodologia de treball escalada per implementar
diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca del Ripollès.
El pla pivota sobre diferents objectius concrets:
1. Donar suport a llars en risc de pobresa energètica a diferents nivells.
2. Realitzar visites energètiques a un mínim de 6 llars en coordinació amb els tècnics dels
serveis socials comarcals i de l’Agència d’Energia Comarcal.
3. Requalificar professionalment persones en situació d’atur per exercir com a punt d’enllaç
entre el col·lectiu vulnerable i les entitats participants del projecte.
4. Mantenir un contacte periòdic (en sessions grupals o individualitzades) amb les llars en
risc de pobresa energètica per implementar-hi millores.
5. Treballar conjuntament amb les companyies elèctriques locals per combatre junts les
situacions de pobresa energètica.
B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

Per Decret del President del Consell Comarcal del Ripollès de data 31 d’octubre de 2018, es va
sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció exclosa de concurrència competitiva per la
compra de material inventariable del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica (neveres
–grans, mitjanes o petites-, deshumidificadors –petits i grans-, i radiadors amb termòstat
incorporat), amb un pressupost de 6.127,20 euros. Es va donar compte del mencionat Decret al
Ple de data 20 de novembre de 2018.
En data 30 de novembre de 2018, es va notificar al Consell Comarcal del Ripollès el Decret de
data 29 de novembre de 2018, adoptat pel vicepresident primer de la Diputació de Girona, pel
qual es concedeix una subvenció al Consell Comarcal per import de 6.127,20 euros, per la
compra del material inventariable especificat a la memòria valorada (neveres, deshumidificadors i
radiadors amb termòstat incorporat) per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica.
De conformitat amb la resolució de 29 de novembre de 2018, notificada:
• Apartat cinquè: cal que el beneficiari accepti expressament la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per la seva aplicació.
• Apartat sisè: el beneficiari ha de justificar, dins el termini que finalitza el dia 30 d’abril de
2019, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció.
• Apartat setè: el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret pel qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre
públic i de 2 anys per la resta de béns.
9B

10B

11B

12B

13B

14B

Per Decret de la presidència del Consell Comarcal del Ripollès de data 11 de desembre de 2018,
es va acceptar la subvenció de 6.127,20 euros, atorgada per la Diputació de Girona, per la
compra de material inventariable especificat a la memòria valorada (neveres, deshumidificadors i
radiadors amb termòstat incorporat), per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, així
com les condicions generals i específiques fixades per la seva aplicació.
En data 8 de març de 2018, el vicepresident primer de la Diputació de Girona dicta el decret pel
qual es modifica el Decret 2018/2660, de manera que el Consell Comarcal del Ripollès haurà de
justificar la realització efectiva de l’objecte de subvenció, dins del termini que finalitza el dia 31
d’octubre de 2019.
El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en data 24 de maig de 2019, va aprovar
el Conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució del programa
d’estalvi energètic i pobresa energètica de la Diputació de Girona.
15B

16B

17B
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2. En data 9 de juliol de 2019 ha tingut entrada al Consell Comarcal del Ripollès, el certificat de
la Resolució de la Presidència de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, número 2019/138,
de la mateixa data, que aprova el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social
del Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per tal
de regular la col·laboració dels diferents ens que el subscriuen, en relació a l’execució del
Programa d’estalvi energètic i pobresa energètica de la Diputació de Girona, a la comarca del
Ripollès.
En posterioritat s’ha dictat una addenda amb l’objecte de deixar sense efecte l’Annex 1 del
conveni de col·laboració per a la col·laboració del programa d’estalvi energètic i pobresa
energètica de la Diputació de Girona.
L’article 103 de la CE, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic,
l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 108 i
següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques 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.
Els articles 140.1.c), 141.2 i concordants de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 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 i l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques estableix la facultat de les administracions locals d’establir convenis
sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic i versin sobre matèries no susceptibles de
transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat.
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 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” i vist que l'article 26
preveu com a obligatòria la pavimentació dels camins. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En l’article 25 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya regula l’assignació de competències del Consell Comarcal.
L’article 10 i els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i els articles 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’instrumentin a través de convenis
interadministratius.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General, amb la qual cosa
caldrà la ratificació d’aquest Decret de Presidència en la propera Junta General que es celebri.
18B

19B

20B

21B

22B

23B

24B

Disposició
El President resol:
25B

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès,
l’agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució del
programa d’estalvi energètic i de pobresa energètica de la Diputació de Girona, que es transcriu a
continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL CONSELL COMARCAL
DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’ESTALVI ENERGÈTIC I DE POBRESA
ENERGÈTICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
27B

Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president en funcions, l’Il·lm. Senyor Eudald
Picas i Mitjavila, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i
Llagostera, en virtut de les facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia 24 de
maig de 2019.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, representat pel seu president, el senyor
.........................................., degudament facultat per acord.................................
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, representada pel seu president, el senyor
....................................., degudament facultat per .........................................
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Ambdós ens estan assistits pel senyor Gerard Soldevila Freixa, secretari del Consorci.
Antecedents i motivació
1. L’Agència d’Energia del Ripollès de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR),
conjuntament amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) i l’Associació per la gestió
del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura han promogut i tramitat el Pla contra la Pobresa
energètica al Ripollès, que vol proporcionar una metodologia de treball escalada per implementar
diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca del Ripollès.
El pla pivota sobre diferents objectius concrets:
1.
Donar suport a llars en risc de pobresa energètica a diferents nivells.
2.
Realitzar visites energètiques a un mínim de 6 llars en coordinació amb els tècnics dels
serveis socials comarcals i de l’Agència d’Energia Comarcal.
3.
Requalificar professionalment persones en situació d’atur per exercir com a punt d’enllaç
entre el col·lectiu vulnerable i les entitats participants del projecte.
4.
Mantenir un contacte periòdic (en sessions grupals o individualitzades) amb les llars en
risc de pobresa energètica per implementar-hi millores.
5.
Treballar conjuntament amb les companyies elèctriques locals per combatre junts les
situacions de pobresa energètica.
2. Per Decret del President del Consell Comarcal del Ripollès de data 31 d’octubre de 2018, es va
sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció exclosa de concurrència competitiva per la
compra de material inventariable del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica (neveres
–grans, mitjanes o petites-, deshumidificadors –petits i grans-, i radiadors amb termòstat
incorporat), amb un pressupost de 6.127,20 euros. Es va donar compte del mencionat Decret al
Ple de data 20 de novembre de 2018.
En data 30 de novembre de 2018, es va notificar al Consell Comarcal del Ripollès el Decret de
data 29 de novembre de 2018, adoptat pel vicepresident primer de la Diputació de Girona, pel
qual es concedeix una subvenció al Consell Comarcal per import de 6.127,20 euros, per la
compra del material inventariable especificat a la memòria valorada (neveres, deshumidificadors i
radiadors amb termòstat incorporat) per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica.
De conformitat amb la resolució de 29 de novembre de 2018, notificada:
•
Apartat cinquè: cal que el beneficiari accepti expressament la subvenció, així com les
condicions generals i específiques fixades per la seva aplicació.
•
Apartat sisè: el beneficiari ha de justificar, dins el termini que finalitza el dia 30 d’abril de
2019, la realització efectiva de l’objecte de la subvenció.
•
Apartat setè: el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret pel qual es concedeix la
subvenció durant un període mínim de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic i
de 2 anys per la resta de béns.
Per Decret de la presidència del Consell Comarcal del Ripollès de data 11 de desembre de 2018,
es va acceptar la subvenció de 6.127,20 euros, atorgada per la Diputació de Girona, per la
compra de material inventariable especificat a la memòria valorada (neveres, deshumidificadors i
radiadors amb termòstat incorporat), per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, així
com les condicions generals i específiques fixades per la seva aplicació.
En data 8 de març de 2018, el vicepresident primer de la Diputació de Girona dicta el decret pel
qual es modifica el Decret 2018/2660, de manera que el Consell Comarcal del Ripollès haurà de
justificar la realització efectiva de l’objecte de subvenció, dins del termini que finalitza el dia 31
d’octubre de 2019.
PACTES:
Primer. Objecte del conveni
Constitueix l’objecte d’aquest conveni regular la col·laboració dels diferents ens que el
subscriuen, en relació a l’execució del Programa d’estalvi energètic i pobresa energètica de la
Diputació de Girona, a la comarca del Ripollès.
Segon. Obligacions de les parts
2.1. El Consell Comarcal executarà les obligacions derivades de la subvenció atorgada per la
Diputació de Girona a la qual es fa referència a l’antecedent 2, fins a la seva total justificació.
Tramitarà l’expedient de contractació per al subministrament del material inventariable previst a la
Memòria justificativa de la subvenció. Estaran inclosos en el contracte de subministrament, el
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transport i la instal·lació als domicilis que es determinin en qualsevol municipi de la comarca que
es designin.
Cedirà els béns a les famílies que resultin beneficiàries, de conformitat amb els criteris acordats i
que es detallen al pacte setè.
2.2. L’ADR s’ocuparà d’establir els criteris tècnics derivats del Programa d’estalvi energètic i
pobresa energètica de la Diputació de Girona, principalment de definir el material a subministrar i
que es relaciona en l’ANNEX 1.
2.3. El CBSR detectarà les famílies susceptibles de ser beneficiàries del material que s’adquireixi i
establirà els criteris que s’aplicaran per cedir-los aquests electrodomèstics. Conjuntament amb
l’ADR farà el seguiment del destí d’aquests béns.
Els criteris per a l’adjudicació dels béns materials s’estableixen en el pacte setè.

Tercer. Pressupost màxim del contracte que en el seu moment es formalitzi
El pressupost màxim del contracte de subministrament serà 6.127,20 €, que es destinarà a la
compra del material inventariable especificat a la memòria valorada (4 + 7 neveres, 5
deshumidificadors i 5 unitats de radiadors amb termòstat incorporat), per contribuir a la lluita
contra la pobresa energètica, així com les condicions generals i específiques fixades per la seva
aplicació.
Les característiques tècniques d’aquests béns i el seu nombre es detallen a l’ANNEX 1.
Quart. Relacions amb l'empresa adjudicatària
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació contractual de subministrar el material adquirit dins del
termini que s’atorgui, així com de transportar i instal·lar els electrodomèstics en els domicilis que
es designin.
Setè. Criteris per a l’adjudicació de la cessió dels electrodomèstics
Per poder ser beneficiari de la cessió d’ús dels electrodomèstics que s’adquireixin, s’hauran de
complir els criteris següents:
1.Ser usuari/a del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS),
anteriors a l’adjudicació.

com a mínim durant els 4 mesos

2. Compliment dels plans de treball establerts per SBAS.
3. Disposar d’un informe d’exclusió residencial d’acord amb la LLEI 24/2015, de 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
4. Disposar d’una auditoria energètica de l’habitatge a través de l’Oficina d’Atenció Energètica del
Ripollès.
5. Comprometre’s a guardar i entregar la facturació energètica de l’habitatge al llarg de la primera
anualitat a l’Oficina d’atenció energètica del Ripollès.
6.Acceptar els termes de la cessió
En cas d’existir inicialment un major nombre de possibles beneficiaris que d’estoc
d’electrodomèstics. s’utilitzarà el rati despesa energètica/ingressos de la unitat familiar per tal
d’establir l’ordre de prioritat.
Vuitè. Seguiment i incidències
Es crearà una Comissió integrada per una persona designada pel CBSR i una persona designada
per l’ADR que s’encarregarà de determinar les famílies beneficiàries del material, de conformitat
amb els criteris establerts al pacte setè, i de fer el seguiment de la seva situació.
Novè. Incompliment de les obligacions derivades d’aquest conveni
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En cas que alguna de les parts incomplís els termes d’aquest conveni, en primera instància les
parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles controvèrsies que es puguin
originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa
juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Desè. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva formalització, fins a la total justificació
de la subvenció a la qual es fa referència a l’antecedent 2, que com a màxim es produirà en data
31 d’octubre de 2019.
No obstant això, el CBSR i l’ADR, dins del marc de les seves competències hauran de vetllar
perquè els electrodomèstics compleixin la finalitat a la qual està destinada la subvenció a la qual
es fa referència en l’antecedent 2. Els béns adquirits s’han de destinar al fi concret pel qual es
concedeix la subvenció durant un període mínim de 2 anys per tractar-se de béns no inscriptibles.
Finalitzat aquest termini de dos anys, la Comissió de seguiment farà un informe per determinar el
destí d’aquests béns.

Onzè. Modificació del conveni
En principi no es preveu cap causa expressa de modificació d’aquest conveni. Si al llarg de la
seva vigència sorgís una necessitat imprevista i justificada de modificació, requerirà en tot cas
l’acord unànime dels signants.
Dotzè. Resolució del contracte
Són causes de resolució d’aquest conveni:
La suspensió per causa imputable a l'administració de l'inici de l’objecte d’aquest conveni
en un termini superior a sis mesos des de la data assenyalada en el mateix per al seu inici.
El desistiment o la suspensió del conveni per un termini superior a 1 any, acordat per
l'administració contractant.
L’acord mutu de les administracions signants
La impossibilitat sobrevinguda legal - material o per l’incompliment greu o manifest de les
seves clàusules.
Tretzè. Extinció del conveni
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.
b) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) per mutu acord.
d) per qualsevol altra causa admissible en dret.
Catorzè. Jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació,
modificació, resolució i efectes.
98BSegon. Aprovar l’addenda de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès,
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució del
programa d’estalvi energètic i de pobresa energètica de la Diputació de Girona, que es transcriu a
continuació:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’ESTALVI
ENERGÈTIC I DE POBRESA ENERGÈTICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, l’Il·lm. Senyor Joaquim Colomer i
Cullell, assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Marta Arxé i Llagostera, en
virtut de les facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia 3 de setembre de 2019.
99B

100B

101B

El Consorci de Benestar Social del Ripollès, representat pel seu president, el senyor
.........................................., degudament facultat per acord.................................
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR), representada pel seu president, el senyor
....................................., degudament facultat per .........................................
102B

103B
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Ambdós ens estan assistits pel senyor Gerard Soldevila Freixa, secretari del Consorci.
Antecedents
1. El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en data 24 de maig de 2019, va
aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’Agència
de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució del programa
d’estalvi energètic i pobresa energètica de la Diputació de Girona.
2. En data 9 de juliol de 2019 ha tingut entrada al Consell Comarcal del Ripollès, el certificat de la
Resolució de la Presidència de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, número 2019/138, de
la mateixa data, que aprova el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del
Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per tal de
regular la col·laboració dels diferents ens que el subscriuen, en relació a l’execució del Programa
d’estalvi energètic i pobresa energètica de la Diputació de Girona, a la comarca del Ripollès.
3. El mencionat conveni resta a dia d’avui pendent de signatura, atès que no es té constància de
la seva aprovació per l’òrgan competent del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
4. El conveni preveu que:
• Pacte 2.1:
104B

105B

106B

107B

108B

109B

110B

“El Consell Comarcal executarà les obligacions derivades de la subvenció atorgada per la
Diputació de Girona a la qual es fa referència a l’antecedent 2, fins a la seva total justificació.
Tramitarà l’expedient de contractació per al subministrament del material inventariable previst a
la Memòria justificativa de la subvenció. Estaran inclosos en el contracte de subministrament, el
transport i la instal·lació als domicilis que es determinin en qualsevol municipi de la comarca que
es designin.
Cedirà els béns a les famílies que resultin beneficiàries, de conformitat amb els criteris acordats i
que es detallen al pacte setè”.
• Pacte 2.2:
111B

112B

113B

114B

“L’ADR s’ocuparà d’establir els criteris tècnics derivats del Programa d’estalvi energètic i pobresa
energètica de la Diputació de Girona, principalment de definir el material a subministrar i que es
relaciona en l’ANNEX 1”.
• Pacte 3:
115B

116B

“El pressupost màxim del contracte de subministrament serà 6.127,20 €, que es destinarà a la
compra del material inventariable especificat a la memòria valorada (4 + 7 neveres, 5
deshumidificadors i 5 unitats de radiadors amb termòstat incorporat), per contribuir a la lluita
contra la pobresa energètica, així com les condicions generals i específiques fixades per la seva
aplicació.
Les característiques tècniques d’aquests béns i el seu nombre es detallen a l’ANNEX 1”.
4. De conformitat amb els pactes anteriors, el Consell Comarcal del Ripollès va aprovar la
contractació del subministrament i posada en marxa d’electrodomèstics destinat a l’execució del
programa d’Estalvi energètic i de Pobresa Energètica de la Diputació de Girona i es va convidar a
tres empreses a prendre part en el mencionat procediment de contractació.
De conformitat amb l’Annex 1 del conveni, les empreses convidades, podien presentar
pressupost fins el dia 28 de juny de 2019, pels següents subministraments i import:
• 5 unitats de Radiador programable diari i setmanal amb termòstat incorporat 1300W
• 5 unitats de Deshumidificador amb capacitat per 40m2, cubeta de 2L i nivell sonor 45dBA
• 7 unitats de Nevera gran A++ i mínim 200cm d’alçada i 260 litres de capacitat.
• 4 unitats de Nevera mitjana A++ i mínim 140cm d’alçada.
117B

118B

119B

120B

121B

122B

123B

124B

El pressupost total màxim d’aquest contracte és de 5.063,80 € de preu base, més 1.063,40 €
corresponent al 21% d’IVA, que resulta un import màxim total de 6.127,20 €, IVA inclòs.
El preu inclou, el transport i la instal·lació als domicilis que es determinin en qualsevol municipi
de la comarca que es designin.
5. Dins el termini atorgat a tal efecte, no es va presentar cap oferta, atès que l’import màxim per
tots els equips demandats no s’ajustava a preu del mercat, sobretot tenint en compte que el preu
incloïa el transport i instal·lació als domicilis de qualsevol municipi de la comarca.
6. En data 2 d’agost de 2019, l’ADR va presentar un nou quadre per definir les característiques i
unitats a comprar pel Programa de Pobresa Energètica de la Diputació de Girona, per un import
global de 6.121 € IVA inclòs. Aquest preu inclou, així mateix, el transport a domicili a qualsevol
municipi del Ripollès.
CARACTERÍSTIQUES I UNITATS DELS ELECTRODOMÈTICS A COMRPAR PEL
PROGRAMA DE POBRESA ENERGÈTICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
125B

126B

127B

128B

129B
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*Els preus de les neveres es comptabilitzen amb transport a domicili inclòs a qualsevol municipi
del Ripollès.
**Tots els preus són amb IVA inclòs.
130B

131B

PACTES:
Primer. Característiques i subministrament del material
Les característiques i material a subministrar, per un import màxim de 6.121 euros (IVA i trasllat
inclòs), serà el fixat en l’antecedent sisè d’aquesta addenda, deixant sense efecte l’Annex 1 del
conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució del programa
d’estalvi energètic i pobresa energètica de la Diputació de Girona.
Segon. Vigència dels restants pactes del conveni
Es manté allò previst en els restants pactes del conveni de col·laboració entre el Consorci de
Benestar Social del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal
del Ripollès per a l’execució del programa d’estalvi energètic i pobresa energètica de la Diputació
de Girona”.
133B

134B

135B

136B

Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i al
Consell Comarcal del Ripollès, pel seu coneixement i a l'efecte corresponent.
Quart. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta General que es celebri.

Disposició
La Junta General resol:
Únic. Ratificar el Decret de Presidència transcrit en l’apartat motivació
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.

11. APROVACIÓ ADDENDA 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
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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 tercer
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.
Per l’aportació dels fons del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere
finançat per la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Igualtat es disposa de crèdit addicional.
D’acord amb la clàusula desena de modificació de l’acord del Contracte
Programa 2017-2019, l’esmentat contracte programa, els objectius i indicadors
es podran modificar per adaptar-se a les necessitats de l’entorn. La modificació
requereix la signatura d’ambdues parts d’una addenda de modificació.
Ambdues institucions tenen un interès comú per garantir i vetllar per a la igualtat
i no-discriminació per raó de gènere, i l’eradicació de la violència masclista a
Catalunya.
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.
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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.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General
del Consorci, en virtut d’allò establert en els estatuts reguladors del Consorci, i
per això s’emet la següent:
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovació de l’addenda 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 igualtat de gènere, que es transcriu literalment a continuació:
“ADDENDA 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
REUNIDES
D'una part, la senyora Laura Martínez Portell, presidenta de l’Institut Català de les Dones,
nomenada per Decret 188/2019, de 3 de setembre (DOGC núm. 7954, de 5 de setembre), que
actua en nom i representació d’aquesta institució, amb NIF Q-5850014A de conformitat amb allò
que preveu l’article 3.b) de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les
Dones.
I de l’altra part, l'Il·lm. Sr. Joaquim Colomer Cullell, president del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, amb NIF Q1700626C, actuant en representació d’aquest Consell Comarcal en virtut del
nomenament atorgat per l'acord del ple del Consell Comarcal del Ripollès de 25/07/2019.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest contracte programa.
MANIFESTEN
Primer.- Que 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.
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Segon.- Que 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.
Tercer.- Que 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 tercer 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.
Quart.- Que per l’aportació dels fons del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere finançat
per la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i
Igualtat es disposa de crèdit addicional.
Cinquè.- Que d’acord amb la clàusula desena de modificació de l’acord del Contracte Programa
2017-2019, l’esmentat contracte programa, els objectius i indicadors es podran modificar per
adaptar-se a les necessitats de l’entorn. La modificació requereix la signatura d’ambdues parts
d’una addenda de modificació.
Sisè.- Que ambdues institucions tenen un interès comú per garantir i vetllar per a la igualtat i nodiscriminació per raó de gènere, i l’eradicació de la violència masclista a Catalunya.
Per això, les parts acorden establir en aquesta addenda al Contracte Programa d’acord amb la
següent:
CLÀUSULA
Única.- Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és la realització de les actuacions del projecte: Fitxa 3 - Ampliació
dels serveis de la Fitxa 1 (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Contracte Programa
2017-2019 en el marc del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.
En allò que fa referència a les Fitxes 1 i 2 del Contracte Programa 2017-2019 segueixen vigents
les clàusules i especificitats que fan referència a terminis, formes d’avaluació i justificació,
despeses que es poden finançar a càrrec del Contracte Programa o les limitacions establertes per
a les despeses indirectes o generals.
Pel que fa a l’avaluació d’aquesta Fitxa 3 tal com s’especifica en l’apartat cinquè de la Fitxa, el
termini per justificar la correcta aplicació dels fons transferits serà el 30 de desembre de 2019,
inclòs.
FITXA – 3
Ampliació dels serveis de la Fitxa 1 (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) - Pacte
d’Estat en matèria de violència de gènere
Primer.- Justificació de l’acció
L’ICD estableix les línies estratègiques i prioritàries pel desenvolupament de les polítiques de
dones a Catalunya i defineix les accions concretes a desenvolupar per millorar els mecanismes
de prevenció, detecció i eradicació de la violència masclista.
L’ICD manifesta que la cooperació i la coordinació amb els ens locals és l’instrument fonamental
per a l’execució i la consolidació de la xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
És per aquesta raó que l’ICD i els ens locals es comprometen a treballar conjuntament i a fer un
front comú per prestar els Serveis d’Informació i Atenció a les dones amb eficàcia, equitat i justícia
social i establir estàndards d’abordatge i atenció amb l’objectiu de dibuixar un model de servei
compartit que integri la diversitat territorial com a actiu.
Segon.- Accions a desenvolupar
Caldrà ampliar o incrementar alguna d’aquestes accions:
- L’oferta d’informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu exercici.
- L’oferta d’informació actualitzada, l’orientació i l’assessorament sobre temes que puguin ser de
l’interès de les dones, tot posant al seu abast assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
- L’oferta d’assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions de
violència masclista i coordinar accions amb tots els serveis i recursos, públics o privats en el marc
dels circuits d’abordatge de la violència masclista.
- Derivar les dones en situació de violència masclista als serveis especialitzats, sempre que es
consideri oportú per part dels i de les professionals dels serveis, i establir eines de coordinació
amb serveis socials i tots els recursos, públics o privats, per tal de garantir l’atenció integral de les
dones.
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- Participar dels circuits com a agents estratègics en l’abordatge de la violència masclista al
territori.
- Col·laborar amb l’ICD i assessorar en l’elaboració d’estudis, propostes formatives, processos
d’avaluació i planificació de propostes, en tant que agents especialitzats en l’àmbit de les
polítiques d’equitat de gènere i d’abordatge de la violència masclista del territori.
- La realització d’activitats de sensibilització social en el marc de projectes d’intervenció
comunitària de prevenció de la violència masclista.
De conformitat amb la clàusula tercera del Contracte Programa 2017-2019, l’ICD ha de tenir una
visibilitat destacada en els mitjans que s’utilitzin per a la difusió de les actuacions realitzades.
S’haurà d’aplicar la normativa sobre imatge gràfica d’acord amb el Programa d’Identificació Visual
que es pot consultar a l’adreça d’Internet http://www.gencat.net/piv
I, de conformitat amb la Resolució de 15 d’abril de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat, la
publicitat que es realitzi per qualsevol mitjà de comunicació social sobre les actuacions derivades
dels projectes o programes finançats amb el crèdit concedit a partir del Pacte d’Estat contra la
violència de gènere haurà de fer constar expressament que aquests s’han finançat amb càrrec als
crèdits rebuts del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (Secretaria d’Estat
d’Igualtat).
Institut Català de les Dones
L’ICD desenvoluparà les mateixes accions establertes a la Fitxa 1 del contracte Programa 20172019.
Quart.- Obligacions econòmiques
L’ICD transferirà al Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’import de 4.725 € finançats amb
càrrec a la partida pressupostària 6010D/460000100/3220/0042 FPROGSOC.
El pagament es realitzarà mitjançant bestreta del 100% de l’import a transferir per l’ICD. En
aquest cas no hi ha cofinançament per part de l’ens local.
Cinquè.- Avaluació
La justificació de la correcta aplicació dels fons transferits es realitzarà mitjançant certificat de
l’interventor/a o secretari/a-interventor/a de l’ens local i d’acord amb el model annex a la present
addenda. El termini per presentar aquest certificat serà el 30 de desembre de 2019, inclòs.

Segon. Publicar extracte del conveni en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el registre de convenis de col·laboració de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Institut Català de les Dones, pel seu
coneixement i a l’efecte corresponent.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

12. APROVACIÓ ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A
LA COORDINACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL IPOLLÈS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT, PER AMPLIAR EL FINANÇAMENT AQUEST EXERCICI 2019
DE LA FITXA 6 – SISTEMES DE RESPOSTA URGENT PER A DONES QUE
ES TROBEN EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA I PER ALS SEUS FILLS I
FILLES.
Motivació
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El passat exercici 2018 es van signar les Addendes als contractes programa 2016-2019
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies i els ens locals, en matèria de serveis socials, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019
D’acord amb el Títol III de la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, en el seu capítol 4, encomana al Govern de la Generalitat a desenvolupar
models d’intervenció integral a tot el territori de Catalunya per mitjà d’una xarxa de
serveis de qualitat en tots els àmbits, que sigui capaç de donar respostes adequades,
àgils, properes i coordinades a les necessitats i els processos de les dones que
pateixen o han patit situacions de violència masclista, i també a llurs fills i filles que en
siguin testimonis i víctimes (art. 53). Així mateix, defineix la Xarxa d’Atenció i
Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista (art. 54) com
el 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.
Un dels serveis d’aquesta Xarxa correspon a l’atenció i acolliment d’urgències (art. 57) i
que així mateix, l’article 64 fa referència a la creació i gestió dels serveis de la Xarxa
d’Atenció i Recuperació Integral, assenyalant que correspon a l’Administració de la
Generalitat la creació, la titularitat, la competència, la programació, la prestació i la
gestió de tots els serveis detallats per l’article 54.2, en col·laboració amb els ens locals,
excepte els Serveis d’informació i atenció a les dones.
Per Resolució del 3 d’agost de 2018, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat, es va publicar
l’Acord del Consell de Ministres de 3 d’agost de 2018, pel qual es formalitzaven els
criteris de distribució i la distribució resultant per a l’exercici 2018 del crèdit de
100.000.000 euros per al desenvolupament per les Comunitats autònomes i ciutats amb
estatut d’autonomia del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.
Per Resolució de la Secretaria d’Estat d’Igualtat de 10 de setembre de 2018 de
distribució territorial, per a l’exercici 2018, de subvencions finançades amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat, a gestionar per les comunitats autònomes i ciutats
autònomes per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. En
concret s’assignaven 12.779.628,85 euros a Catalunya.
D’acord amb la Nota aclaridora de la Secretaria d’Estat d’Igualtat sobre els Fons del
Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere per a l’any 2018 a gestionar per les
comunitats i ciutats autònomes, en el seu punt 3er diu que aquests fons queden
excepcionats del règim contingut a la regla sexta de l’art. 86.2 de la Llei 47/2003, de 26
de novembre, General Pressupostària, per a l’exercici 2018, i en conseqüència els fons
es poden executar al 2019 i justificar-se de manera diferenciada fins al 31 de març de
2020.
Mitjançant la Fitxa 6 del contracte programa es dona suport als ens locals per a l’atenció
de dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills fora d’horaris
habituals, és adir, urgències.
D’acord amb les dades aportades a les justificacions econòmiques i les memòries
durant els darrers anys s’ha pogut constatar que la despesa que els ens locals destinen
a aquest programa s’ha incrementat fins al punt que al 2017 i 2018 la despesa
efectuada per ells ha estat gairebé el doble de la prevista i pactada en els contractes
programa signats.

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,

36

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 l’Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers socials i Famílies i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, en matèria
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, per ampliar el finançament aquest exercici 2019 de la Fitxa 6 Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència
i per als seus fills i filles, que es transcriu literalment a continuació:
“REUNITS
D’una banda, l’Honorable senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li corresponen d’acord
amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, i el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
I de l’altra, l'Il·lustríssim Senyor Joaquim Colomer Cullell, President del Consorci de Benestar
Social del Ripollès, segons el que especifica 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 per l'Ajuntament de Ripoll en data 28/07/2009.
MANIFESTEN
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Que el passat exercici 2018 es van signar les Addendes als contractes programa 2016-2019 per a
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i
Famílies i els ens locals, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, per als exercicis 2018 i 2019
Que d’acord amb el Títol III de la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, en el seu capítol 4, encomana al Govern de la Generalitat a desenvolupar models
d’intervenció integral a tot el territori de Catalunya per mitjà d’una xarxa de serveis de qualitat en
tots els àmbits, que sigui capaç de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a
les necessitats i els processos de les dones que pateixen o han patit situacions de violència
masclista, i també a llurs fills i filles que en siguin testimonis i víctimes (art. 53). Així mateix,
defineix la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència
masclista (art. 54) com el 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.
Que un dels serveis d’aquesta Xarxa correspon a l’atenció i acolliment d’urgències (art. 57) i que
així mateix, l’article 64 fa referència a la creació i gestió dels serveis de la Xarxa d’Atenció i
Recuperació Integral, assenyalant que correspon a l’Administració de la Generalitat la creació, la
titularitat, la competència, la programació, la prestació i la gestió de tots els serveis detallats per
l’article 54.2, en col·laboració amb els ens locals, excepte els Serveis d’informació i atenció a les
dones.
Que per Resolució del 3 d’agost de 2018, de la Secretaria d’Estat d’Igualtat, es va publicar l’Acord
del Consell de Ministres de 3 d’agost de 2018, pel qual es formalitzaven els criteris de distribució i
la distribució resultant per a l’exercici 2018 del crèdit de 100.000.000 euros per al
desenvolupament per les Comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia del Pacte
d’Estat contra la violència de gènere.
Que per Resolució de la Secretaria d’Estat d’Igualtat de 10 de setembre de 2018 de distribució
territorial, per a l’exercici 2018, de subvencions finançades amb càrrec als pressupostos generals
de l’Estat, a gestionar per les comunitats autònomes i ciutats autònomes per al desenvolupament
del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. En concret s’assignaven 12.779.628,85 euros a
Catalunya.
Que d’acord amb la Nota aclaridora de la Secretaria d’Estat d’Igualtat sobre els Fons del Pacte
d’Estat en matèria de violència de gènere per a l’any 2018 a gestionar per les comunitats i ciutats
autònomes, en el seu punt 3er diu que aquests fons queden excepcionats del règim contingut a la
regla sexta de l’art. 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, per a
l’exercici 2018, i en conseqüència els fons es poden executar al 2019 i justificar-se de manera
diferenciada fins al 31 de març de 2020.
Que mitjançant la Fitxa 6 del contracte programa es dona suport als ens locals per a l’atenció de
dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills fora d’horaris habituals, és adir,
urgències.
Que d’acord amb les dades aportades a les justificacions econòmiques i les memòries durant els
darrers anys s’ha pogut constatar que la despesa que els ens locals destinen a aquest programa
s’ha incrementat fins al punt que al 2017 i 2018 la despesa efectuada per ells ha estat gairebé el
doble de la prevista i pactada en els contractes programa signats.
Per tot l’anterior, s’acorda formalitzar aquesta Addenda per a la Fitxa 6 - Sistemes de resposta
urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles, en el marc del
Contracte programa 2016-2019, per a l’any 2019, subscrit entre les parts, amb subjecció als
següents acords.
ACORDS
Primer
Ampliar el finançament de la Fitxa 6 - Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en
situació de violència i per als seus fills i filles, per la qual cosa es modifiquen els imports que
apareixen a l’Annex Fitxa econòmica del contracte programa 2019 en els termes següents:
Atorgat Ampliació Total aportació DTSF Import pressupostat
CP 2019FPVGCP 2019 CP 2019
Imports fitxa 610.830,33 €5.000,00 €15.830,33 €15.830,33 €

Segon
Mantenir la resta de condicions acordades a l’Addenda al Contracte programa 2016-2019 per al
període 2018-2019 per al present exercici.”
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Segon. Publicar extracte del conveni en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el registre de convenis de col·laboració de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Notificar aquesta resolució al Departament de Terball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
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.
APROVACIÓ
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ D’UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA (UEC) DURANT EL CURS 2019-2020
Motivació
La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, a l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució,
estableix un règim de competència compartida en la programació de
l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema educatiu, en
allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol
acadèmic amb validesa a tot l’Estat.
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, a l’article 71 regula les activitats
complementàries i disposa que per a la gestió dels seus interessos, el municipi
també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres
administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres a
l’educació.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22,
apartat 4, que l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord als
principis d’educació comú i d’atenció a la diversitat dels alumnes, corresponent
a les administracions educatives regular les mesures d’atenció a la diversitat.
Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 d’aquest mateix
article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament personalitzat per
als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica, estableix que correspon a les
administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les
alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin
assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i,
en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.
L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col•laborar amb
altres administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre,
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institucions o associacions, per facilitar l’escolarització i una millor incorporació
d’aquest alumnat al centre educatiu.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59
assenyala que l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir
programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació.
Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres, en
col·laboració, si escau, amb les administracions locals.
El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de
l’article 18 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.
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’Educació. Les unitats
d’escolarització compartida (UEC) són una de les mesures extraordinàries
d’atenció a la diversitat.
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació
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.
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu, defineix, en l’article 11 les unitats
d’escolarització compartida (UEC). Les UEC són unitats pensades per a
alumnes a partir de tercer curs d’educació secundària obligatòria i representen
estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum
d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i amb una clara orientació pràctica.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’un espai i unes
instal·lacions idonis, així com de personal i d’estratègies i de mètodes educatius
adients per atendre als alumnes adolescents amb absentisme escolar i que
presenten dificultats per rebre una escolaritat plenament normalitzada.
L’article 103 de la CE, l’article 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
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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.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General
del Consorci, en virtut d’allò establert en els estatuts reguladors del Consorci, i
per això s’emet la següent:
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i el Consorci de
Benestar Social del Ripollès per a la prestació d’Unitats d’Escolarització
Compartida durant el curs 2019-2020, que es transcriu, literalment a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ D’UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA (UEC) DURANT EL CURS 2019-2020
REUNITS
D’una banda, La senyora Núria Cuenca León, secretària general del Departament d’Educació,
nomenada pel Decret 16/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634, de 4 de juny) i actuant en
l’exercici de les facultats delegades per la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació
de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28
de juliol).
I de l’altra, en nom i representació del Consorci de Benestar Social del Ripollès, amb NIF
Q1700626C, el senyor Joaquim Colomer i Cullell, president del Consorci, d’acord amb el Text
refós dels Estatuts publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 7 de data 12
de gener de 2011 i nomenat pel Ple del Consell Comarcal del Ripollès en data 11 de juliol de
2019.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la capacitat jurídica
suficient per formalitzar aquest conveni
MANIFESTEN
1. La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a
l’article 131, d’acord amb l’article 149.1.30 de la Constitució, estableix un règim de competència
compartida en la programació de l’ensenyament, la seva definició i l’avaluació general del sistema
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educatiu, en allò referent als ensenyaments obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol
acadèmic amb validesa a tot l’Estat.
2. 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, a l’article 71 regula les activitats complementàries i disposa que per a la
gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les
pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives, entre d’altres a l’educació.
3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, que
l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord als principis d’educació comú i d’atenció a
la diversitat dels alumnes, corresponent a les administracions educatives regular les mesures
d’atenció a la diversitat. Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 d’aquest
mateix article s’inclouen, entre d’altres, els programes de tractament personalitzat per als alumnes
amb necessitats específiques de suport educatiu.
L’article 71 d’aquesta Llei orgànica, estableix que correspon a les administracions educatives
assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció educativa
diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats
personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.
L’article 72 preveu que les administracions educatives poden col•laborar amb altres
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions o associacions,
per facilitar l’escolarització i una millor incorporació d’aquest alumnat al centre educatiu.
4. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que
l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de diversificació curricular
orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre activitats regulars
fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb les administracions locals.
5. El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de
l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 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.
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’Educació. Les unitats d’escolarització compartida (UEC) són una de les mesures extraordinàries
d’atenció a la diversitat.
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació 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.
6. El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
educatiu inclusiu, defineix, en l’article 11 les unitats d’escolarització compartida (UEC). Les UEC
són unitats pensades per a alumnes a partir de tercer curs d’educació secundària obligatòria i
representen estratègies de diversificació curricular que permeten organitzar el currículum d’acord
amb els àmbits d’aprenentatge i amb una clara orientació pràctica.
7. El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’un espai i unes instal·lacions idonis, així
com de personal i d’estratègies i de mètodes educatius adients per atendre als alumnes
adolescents amb absentisme escolar i que presenten dificultats per rebre una escolaritat
plenament normalitzada.
Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden formalitzar aquest
conveni de conformitat amb les següents
C L À U S U L E S:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Consorci
de Benestar Social del Ripollès per a prestar serveis d’atenció educativa complementària en UEC,
a l’alumnat d’educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i
conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació,
durant el curs 2019-2020.
Les activitats educatives complementàries que es duen a terme es realitzen fora del centre
ordinari de tal manera que esdevenen un espai idoni per desenvolupar els àmbits (lingüístic i
social, científic i tecnològic i pràctic) que configuren el programa de diversificació curricular.
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SEGONA.- El servei d’atenció educativa complementària en UEC s’adreçarà a l’alumnat, d’entre
14 i 16 anys, i/o extraordinàriament fins a 18 anys, que determini el Departament d’Educació dels
centres públics i centres privats concertats, una vegada s’hagin exhaurit tots els recursos del
centre docent en relació a l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat o que de forma
inequívoca sigui convenient l’ús directe d’aquesta mesura.
Les UEC estan adreçades a alumnes en risc d'abandonament escolar prematur o amb situacions
socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides que poden representar trets
d'inadaptació al medi escolar, o d'exclusió social.
TERCERA.- Les activitats educatives complementàries es desenvoluparan en els espais i les
instal·lacions de què disposa el Consorci de Benestar Social del Ripollès, d’acord amb el projecte
educatiu elaborat per aquesta corporació en coordinació amb el Departament d’Educació.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès col·laborarà amb el centre docent en què l’alumne
està escolaritzat en la realització d’activitats educatives específiques i li facilitarà tota la informació
necessària per a l’avaluació i la consegüent orientació del procés d’aprenentatge dels alumnes,
seguint el procediment establert a les instruccions d'inici de curs.
Aquest projecte ha d’explicitar el següent:
1. Plantejament dels objectius generals del projecte en relació a l’atenció que s’ofereix a l’alumnat
amb inadaptació al medi escolar i/o risc d’exclusió social.
2. Programació explicitant els àmbits de treball dels programes de diversificació curricular que es
treballaran i concreció de les competències que es treballaran en cada àmbit. Concreció de la
metodologia de treball, les activitats d’aprenentatge, els criteris de seguiment i d’avaluació dels
aprenentatges de l’alumnat.
3. El servei prestat es fonamenta en l’orientació i seguiment personal de l’alumnat.
4. La distribució horària de les activitats de l’alumnat, fent-hi constar els professionals que les
impartiran.
5. El Pla d’acció tutorial.
6. Model del pla individualitzat que es farà servir per fer el seguiment del treball de cada alumne.
7. Planificació de les sessions de coordinació amb el professorat del centre docent de secundària
per tal de fer el seguiment acadèmic i l’avaluació dels alumnes.
Així mateix, el Consorci de Benestar Social del Ripollès, que és subscriptor d’aquest conveni, es
compromet a que en el supòsit de que opti per encarregar la prestació del servei a una tercera
entitat, pública o privada, aquesta entitat es subrogarà, de manera explícita, en les obligacions
assumides per ell en aquesta i en la resta de clàusules d’aquest conveni.
QUARTA.- Compromisos assumits per les parts:
Per part del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
1. Garantirà la col·laboració amb el centre docent en què l'alumne està escolaritzat en la
realització d'activitats educatives específiques i li facilitaran tota la informació necessària per a
l'avaluació i la consegüent orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes.
2. Es farà càrrec de la totalitat de les despeses que comporta la realització d'aquestes activitats,
així com del funcionament i manteniment dels espais i instal·lacions esmentats.
3. Es farà càrrec directament de la programació, direcció i control de les activitats de l'alumnat o
les supervisarà en cas que el servei el presti per licitació
4. Garantirà l’existència d'una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir les responsabilitats
derivades del desenvolupament de la UEC.
5. Garantirà que el projecte educatiu expliciti els àmbits curriculars que es treballaran,
organització i metodologia, criteris de seguiment i avaluació, distribució horària, pla d'acció tutorial
i sessions de coordinació amb el professorat del centre.
6. Garantirà la realització d’un treball de disseny o planificació del curs prèviament a la recepció
de l’alumnat.
Per part del Departament d'Educació.
1. Aportarà la quantitat especificada per alumne i mes, en funció del nombre i tipus de places
establert en cada conveni.
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2. La inspecció d'educació revisarà el desenvolupament pedagògic de les activitats objecte
d'aquest conveni, la seva adequació als objectius educatius de l'etapa d'ESO i la correcta
adaptació o modificació curricular individual.
La relació interadministrativa es regirà pels principis de coordinació, col·laboració, confiança
legítima i lleialtat institucional.
CINQUENA.- El Consorci de Benestar Social del Ripollès assumeix la prestació del servei per
mitjà de la gestió de 10 places d’horari parcial, les quals suposaran una aportació econòmica per
part del Departament d'Educació.
L’aportació econòmica per part del Departament d'Educació serà l’establerta a la clàusula setena
del conveni.
El nombre global de places per mitjà del qual la corporació local assumeix la prestació del servei
UEC pot augmentar fins a 3 més de les estipulades al primer paràgraf d’aquesta clàusula, a
iniciativa de les parts signants, en qualsevol moment de la vigència del conveni, sense que aquest
fet suposi cap despesa addicional per al Departament d'Educació.
Les places d’horari parcial representen una atenció en, com a mínim, 2/3 de l’horari establert amb
caràcter general a les instruccions d’inici de curs per a l’alumnat d’ESO.
Els alumnes derivats pel Departament d’Educació s’incorporaran o es donaran de baixa els dies 1
i 15 de cada mes.
SISENA.- El Consorci de Benestar Social del Ripollès es farà càrrec de la totalitat de les
despeses que comporta la realització d’aquestes activitats, així com del funcionament i
manteniment dels espais i instal·lacions esmentats.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil per
cobrir les responsabilitats derivades del desenvolupament de la UEC.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès es farà càrrec de la programació, direcció i control de
les activitats de l’alumnat.
Així mateix, les activitats externes dutes a terme per l’alumnat procedent de centres públics de
titularitat de la Generalitat de Catalunya, queden cobertes per l’assegurança escolar, ja que han
d’haver estat autoritzades pel consell escolar del centre. També, aquestes activitats de l’alumnat
procedent de centres privats queden cobertes per l’assegurança escolar contractada per mitjà del
pagament dels drets de matriculació de l’alumnat.
Sense perjudici d’allò explicat en els punts anteriors, els possibles danys personals o materials
causats involuntàriament a tercers per fets derivats de l’activitat realitzada per l’alumnat de
centres de titularitat del Departament d'Educació seran coberts per l’assegurança única de la
Generalitat de Catalunya, contractada pel Departament de Vicepresidència i d’Economia i
d’Hisenda.
Així mateix, els possibles danys personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets
derivats de l’activitat realitzada per l’alumnat de centres de titularitat privada seran coberts per
l’assegurança que haurà de tenir contractada la institució titular del centre.
SETENA.- El Departament d’Educació aportarà al Consorci de Benestar Social del Ripollès la
quantitat màxima per alumne i mes de:
404,00 € (places d’horari parcial)
En el cas dels alumnes que comencin les activitats el dia 15 del mes, el Departament d’Educació
farà efectiva la meitat de la quantitat mensual establerta per plaça ocupada.
El lliurament de les quantitats corresponents es farà mensualment d’acord amb la resolució
d’autorització d’escolarització compartida del director o directora dels serveis territorials, i en
funció de les places realment ocupades, previ certificat de la corporació on s’acrediti el nombre
d’alumnes que han estat derivats pel Departament d’Educació.
En cas d’absentisme per part d’algun alumne, la corporació ho posarà en coneixement dels
serveis territorials del Departament d’Educació corresponents.
L’import màxim que aportarà el Departament d’Educació per al període setembre-desembre de
2019 serà de 16.160,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/226002800/4240/0000
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del centre gestor EN07 del pressupost per al 2017 prorrogat per a l’any 2019, i per al període de
gener a juny de 2020 la quantitat màxima a aportar serà de 24.240,00 euros, que aniran amb
càrrec a la posició pressupostària equivalent del pressupost del 2020.
VUITENA.- La inspecció d’educació revisarà el desenvolupament pedagògic de les activitats
objecte d’aquest conveni, la seva adequació als objectius educatius de l’etapa d’educació
secundària obligatòria i la correcta adaptació o modificació curricular individual. Així mateix,
vetllarà perquè el procediment i les condicions d’adscripció d’alumnat a les unitats d’escolarització
compartida (UEC) es facin d’acord amb les instruccions establertes pel Departament d’Educació.
S’establirà un mecanisme de seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu
acompliment, així com dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, a partir d’un treball
cooperatiu i col·laboratiu portat a terme per representants de cadascuna de les parts signants de
forma paritària. En el si d’aquest treball es coneixeran dels possibles casos d’incompliment de les
obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i s’establiran les conseqüències
aplicables en aquest cas. Així mateix, serà en el si d’aquest treball cooperatiu on es coneixeran i
es resoldran qüestions i/o incidències derivades en l’execució del servei.
NOVENA.- Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i fins al 30 de juny de
2020 i sense possibilitat de pròrroga.
DESENA.- Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
ONZENA.- Les parts es comprometen a:
1. Complir la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el
que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals; així com a aquella altra normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i
que no contradigui, s’oposi o sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei
orgànica 3/2018.
Les parts signatàries també donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació en matèria de confidencialitat.
2. Que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest
conveni, complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el
requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de
Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors
hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que no han estat
condemnats per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic
d’éssers humans.
Així mateix l’entitat subscriptora d’aquest conveni es compromet a que en el cas de que
encarregui la prestació del servei a una altra entitat pública o privada, aquesta haurà de
subscriure explícitament el que disposen aquesta clàusula.
DOTZENA.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents, de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i següents de la
Llei 26/2010, del 3 d'agost, règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes
d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d'acord amb el que es determina en el mecanisme
de seguiment, vigilància i control que es crea en la clàusula novena seran resoltes per la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Segon. Publicar extracte del conveni en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el registre de convenis de col·laboració de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Notificar aquesta resolución al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
14. APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A
L’ADQUISICIÓ DE DIFERENT HARDWARE DEL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS.
S’informa sobre la necessitat d’adquirir diferent hardware del Consorci de
Benestars Social del Ripollès
Els membres de la Junta General en queden assabentats.
15. APROVACIÓ EXPEDIENT REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE
L’AUDITORIA
S’informa que es va dictar la resolució que es transcriu a continuació:
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
Antecedents i motivació
1. En l’expedient de contractació consta la memòria justificativa signada per la interventora, on es
justifica la necessitat de la contractació del servei d’elaboració de l’auditoria de comptes del
Consorci de Benestar Social del Ripollès de l’exercici 2018.
És justifica també que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar les regles generals de
contractació.
2. Vista la necessitat de procedir a la contractació de referència s’han sol·licitat tres pressupostos,
en base al principi de competència i com a mesura anti frau i de lluita contra la corrupció.
3. Finalitzat el termini màxim per a presentar propostes, s’han rebut les següents ofertes:
- VIRAUDIT .................................................. 5.150€ (més IVA), més
d’administració
- FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS.................. 5.500€ ( més IVA)

1,5%

despeses

L’empresa JUNCARIA ens va comunicar que no presentaria oferta degut als terminis per a la
seva realització.
4. Vist l’informe d’intervenció Municipal.
5. De conformitat amb el què disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, i en aplicació d’allò establert en els estatuts vigents del Consorci de Benestar
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Social del Ripollès, la competència per a dictar aquesta resolució li correspon al president del
Consorci.
Disposició
El President resol
Primer .- Entendre per acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats
en l’article 118 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, d’acord amb els antecedent i
fonaments de dret que consten en aquesta resolució i en l’expedient, en relació a la contractació
del servei d’elaboració de l’auditoria de comptes de l’exercici 2018.
Segon.- Adjudicar el contracte de referència, a VIR AUDIT amb CIF B65574493 per un import de
5.150.-€ (abans IVA), més un import de 1.081,50.-€ en concepte d’IVA, resultant un import de
6.231,50.-€ (IVA inclòs), més 77,25€ de despeses d’administració
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 5.150.-€ (abans IVA), més un
import de 1.081,50.-€ en concepte d’IVA, resultant un import de 6.231,50.-€ (IVA inclòs), i les
despeses d’administració amb càrrec a l’aplicació pressupostària 15100 231 22706 Estudis i
treballs tècnics
Quart.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis s’ha
comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i
que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que tinguin per objecte una
prestació qualitativament similar a la del present contracte de serveis, que pugui ser entesa com
una unitat funcional que, individualment o conjuntament superin la xifra dels 15.000 euros durant
l’actual exercici pressupostari.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent avinent que en tot moment haurà d’estar
al corrent de les obligacions tributàries amb hisenda pública i amb la seguretat social, així com no
podrà incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb l’administració pública d’acord amb
allò contemplat en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Sisè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes les dades bàsiques del contracte segons el
què preveu l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Setè.- Publicar el contracte menor en el perfil del contractant, d’acord amb allò establert en
l’article 118,4 i 63,4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el portal de transparència municipal en virtut del què preveu
l’article 13 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Novè.- Fer avinent que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa o
tràmit qualificat, l’interessat/da pot recórrer potestativament en reposició, davant d’aquest mateix
òrgan i en el termini d’un mes, comptadors des de la data de notificació de l’acord, o impugnar-lo
directament davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Girona en el termini
de dos mesos mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu. Si opta per recórrer
en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de
reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició
s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva interposició
no s’ha notificat a l’interessat/da la seva resolució. No obstant, l’interessat pot interposar
qualsevol altre recurs que cregui convenient al seu dret.”

Els membres de la Junta General en queden assabentats.
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16. APROVACIÓ EXPEDIENT D’AJUTS AL CASAL D’ESTIU
Motivació
Consta en l’expedient el Decret de Presidència que es transcriu a continuació:
“Resolució de Presidència d’8 d’octubrede 2019, referent a la concessió d'ajuts per a
activitats d'estiu. Any 2019
Motivació
Els serveis socials bàsics intervenen de forma habitual en situacions de risc d’infants i
adolescents que resideixen als municipis de la comarca del Ripollès.
L’objectiu fonamental de la seva actuació és normalitzar la situació d’aquests infants i
adolescents, a nivell familiar i a nivell de la seva socialització. Durant el curs escolar, és el centre
escolar qui socialitza; durant l’estiu són els casals els qui realitzen aquesta funció, i a més
cobreixen les necessitats bàsiques d’alimentació dels infants.
Aquestes activitats tenen un cost econòmic que les famílies no poden suportar degut a la situació
econòmica i laboral en què es troben.
Vista la proposta efectuada per la direcció del Consorci de Benestar Social del Ripollès que
consisteix en que als infants i adolescents atesos per serveis socials que consten en un llistat
adjunt els sigui atorgat un ajut econòmic per a l’assistència a activitats d’estiu.
Disposició
El president resol:
Primer. Atorgar els ajuts en concepte d'ajut econòmic per a l'assistència a activitats d'estiu
d’acord amb el llistat proposat per la direcció.
Segon. Realitzar els pagaments a les entitats organitzadores tali com figura al llistat adjunt.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l'efecte corresponent.
Quart. Comunicar aquesta resolució als serveis econòmics del Consorci pel seu coneixement i a
l'efecte corresponent.”

Els membres de la Junta General en queden assabentats.
17. APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DELS AJUTS AL
TRANSPORT ADAPTAT PELS EXERCICIS 2018 I 2019
Vist que el Consorci de Benestar Social del Ripollès té com a finalitat principal la
prestació de qualsevol tipus de servei especialitzat i programa social;
Vist que es considera necessari que durant els exercicis 2018 i 2019 es pugui
contribuir a les despeses que suposa el transport adaptat de persones;
Vistes les bases específiques i convocatòria de subvencions destinades a
centres receptors de persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en
part, les despeses que causa, que consten en l’expedient;
Vistos els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions;
Disposició
La Junta General resol:
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Primer. Aprovar les bases específiques de subvencions destinades a centres
receptors de persones usuàries del transport adaptat per sufragar, en part, les
despeses que causa, que consten com a annex a aquesta resolució.
Segon. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a centres receptors
de persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses
que causa, amb càrrec als pressupostos generals del Consorci per a l’exercici
2018 i 2019 i d’acord amb les bases específiques aprovades en l’anterior acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
18. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
S’informa que en una setmana es disposarà del pressupost per a l’exercici 2020
I sense més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió en l’hora i el dia
indicats en l’encapçalament.
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 22 d’octubre de 2019. I perquè així
consti, estenc aquesta acta, per ordre i amb el vist i plau del President del
Consorci, senyor Joaquim Colomer i Cullell.
Vist i plau,

Gerard Soldevila i Freixa
Secretari

Joaquim Colomer i Cullell
President
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