Expedient: 101-001-2020
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 44 – 1/2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 44 – 1/2020
Junta General Ordinària
Data: 4 de febrer de 2020
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 16:00 hores
Hora final: 16:47 hores
Número total de pàgines acta: 17, enumerades de la 1 a la 17.
Assistents
Joaquim Colomer i Cullell
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
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
Cap
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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 22 d’octubre de 2019
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci
de Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 22 d’octubre de 2019.
Segon. Disposar la seva tramesa telemàtica a través de la plataforma de les
administracions catalanes en compliment de l’Ordre del Departament de
Governació i Administracions Públiques 570/2009, de 10 de desembre.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
1.2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2019
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar l’acta de la sessió ordinària de la Junta General del Consorci
de Benestar Social del Ripollès celebrada el dia 30 d’octubre de 2019.
Segon. Disposar la seva tramesa telemàtica a través de la plataforma de les
administracions catalanes en compliment de l’Ordre del Departament de
Governació i Administracions Públiques 570/2009, de 10 de desembre.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
2. DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS TRAMESOS AL
MINISTERI CORRESPONENTS AL TERCER I QUART TRIMESTRE 2019
2.1. Es procedeix a donar compte de l’Informe de Tresoreria del Tercer
Trimestre del 2019 referent al compliment de les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, que es transcriu literalment a
continuació:
“Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent al Tercer 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
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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.
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.
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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
Tercer Trimestre 2019 per a les factures pagades és de 44 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 52 dies des de la data de registre.”
Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
Es procedeix a donar compte de l’Informe de Tresoreria del Quart Trimestre del
2019 referent al compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, que es transcriu literalment a continuació:
“Informe de Tresoreria del Consorci de Benestar Social del Ripollès
corresponent al Quart
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.
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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
Quart Trimestre 2019 per a les factures pagades és de 44 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 22 dies des de la data de registre.”
Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
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3. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A
CURT TERMINI
MOTIVACIÓ
Donat el desajust que es produirà a la tresoreria del Consorci de Benestar
Social del Ripollès, entre l’ingrés dels recursos previstos al pressupost,
especialment dels contractes programa, i d’altra banda els pagaments ordinaris.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon d’acord amb els
estatuts reguladors del Consorci a la Junta General. En efecte, l’apartat f de
l’article 11 dels estatuts disposa que la concertació d’operacions de crèdit
sempre que la seva quantia excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost del Consorci li correspon a la Junta General. Així mateix, i d’acord
amb l’article 4 dels estatuts, el Consorci subsidiàriament es regirà per les
disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al caràcter local del
Consorci, de forma que en aplicació de l’article 51 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes
Locals, atès que disposa que els presidents de les corporacions locals podran
concertar les operacions de crèdit a curt termini previstes en el pressupost,
l’import acumulat de les quals, dins de cada exercici econòmic, no superi el 10%
dels recursos de caràcter ordinari previstos en aquest pressupost. Així doncs,
vist que l’import supera el 10% dels recursos ordinaris li correspon a la Junta
General del Consorci que requerirà la majoria absoluta en virtut de l’article
47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
extrem també recollit en l’informe emès per l’interventor municipal.
Vistes les ofertes presentades, i vist l’Informe d’Intervenció, la Junta General
acorda:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de tresoreria per fer front als
desajustos temporals que es produeixen a la tresoreria del Consorci amb “La
Caixa” amb les següents característiques:
- Import. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tipus d’interès . . . . . . . . . . . . . .
- Revisió i Liquidació d’interessos
- Comissió d’obertura . . . . . . . . . .
- Comissió d'Estudi . . . . . . . . . . . .
- Comissió de Disponibilitat . . . . .
- Intervenció . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000 Euros
Euribor 3 mesos + diferencial 0’35 %
Trimestral
0'00 %
0,00 %
0'025 % trimestral
Secretari de l'Entitat

SEGON.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al President del
Consorci, per a signar tots i cada un dels documents necessaris per aquesta
operació.
TERCER.- Autoritzar per la disposició dels fons dels comptes de crèdit les
persones següent:
- SR. JOAQUIM COLOMER CULLELL. . . .
- SRA HELENA LÓPEZ SOLA . . . . . . . . .
- SR. RAMON CANADELL PONS . . . . . . .

43633955B
77732064E
40601475N

President
Interventora Accidental
Tresorer Accidental
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Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
4. APROVACIÓ PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA I EL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
Motivació
Vista la proposta emesa per la direcció del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, mitjançant la qual proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni de
col.laboració entre el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el
Consell Comarcal d’Osona, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès, per a la implementació del servei de
productes de suport i teràpia ocupacional. També es proposa l’aprovació de
l’addenda econòmica prevista per a l’exercici 2020, que es transcriu a
continuació:
“ANNEX
ADDENDA ECONÒMICA 2020
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA, CONSORCI ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA I EL CONSORCI
DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL
SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT
PRESSUPOST DE DESPESES 2020
DESPESES CC OSONA 2020
1 terapeuta coordinador del
projecte
1 terapeuta
Suport administratiu
Desplaçaments
Contracte logística
Contracte transport
Evolutiu programa informàtic
Inversió ajudes tècniques
Estudi UVIC
Despeses generals i indirectes
TOTAL

48.050,32
33.265,24
17.000
5.500
59.892
21.000
8.500
30.000
8.000
11.139
242.346,47 €

PRESSUPOST INGRESSOS 2020
Els costos anuals del projecte seran assumits pel nombre d’habitants de cada
comarca i, per tant, l’aportació que farà cada ens serà la següent:
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COMARCA – ENS

IMPORT

Consell Comarcal d’Osona
158.334 habitants any 2018 (1,01 /habitant )

159.917,34 €

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 56.613 habitants 57.179,13 €
any 2018 ( 1,01/habitant )
Consorci de Benestar Social del Ripollès
25.000 habitants any 2018 ( 1,01/habitant)

25.250 €

El mes de novembre de cada any, el comitè tècnic elaborarà una proposta de
pressupost de l’exercici i serà presentada a cada un dels ens signants per la
seva aprovació.”
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 del Consorci resol:
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Primer. Aprovar la pròrroga d’un any del conveni subscrit entre el Consell
Comarcal d’Osona i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i el Consorci de
Benestar Social del Ripollès en base a la clàusula quarta del conveni de data 12
de maig de 2017.
Segon. Aprovar l’addenda econòmica transcrita en l’apartat motivació d’aquesta
resolució.
Tercer. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal d’Osona i al Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa.
Quart. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor
Joaquim Colomer i Cullell a signar tots i cada un dels documents necessaris per
a dur a terme els anteriors acords i de forma expressa la pròrroga i l’addenda
econòmica.
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 L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL
PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL I AJUDES
TÈCNIQUES.
MOTIVACIÓ
D’acord amb els estatuts aprovats 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, en el seu precepte quart disposa que el règim jurídic del
Consorci ve definit pels propis estatuts, pels reglaments específics i
subsidiàriament per les disposicions legals que li siguin d’aplicació en atenció al
caràcter local de l’ens.
D’acord amb l’apartat u) de l’article 11 dels Estatuts reguladors del Consorci de
Benestar Social del Ripollès, la competència per a l’aprovació de l’ordenança
reguladora de les taxes i preus públics que han d’abonar els usuaris en relació
als serveis desenvolupats pel Consorci de Benestar Social del Ripollès li
correspon a la Junta General del Consorci; No o
L’article 18 de dits estatuts estableix que el Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal haurà d’emetre informe previ i vinculant en relació als acords que hagi
d’adoptar en relació, entre d’altres, a l’aprovació de preus públics i taxes que
hagin d’abonar els usuaris per la prestació de serveis.
Els articles 15 a 21, 24 i 25 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, regulen
la imposició i ordenació de tributs locals.
Vista la documentació que consta en l’expedient;
DISPOSICIÓ
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La Junta General resol:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per
la prestació del servei de producte de suport i teràpia ocupacional. que han
d’abonar els usuaris en relació a les ajudes tècniques que perceben del
Consorci.
Segon. Supeditar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
en el tauler d’anuncis del Consorci a l’informe favorable de l’acord d’aprovació
inicial, i obrir un període d’informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils a comptar des de la seva publicació, per tal que els interessats puguin
presentar les al·legacions, objeccions i/o reclamacions que es considerin
oportunes.
Tercer. Disposar que l’ordenança quedarà definitivament aprovat sense
necessitat d’adoptar un nou acord, en el supòsit de que no es presentin
al·legacions, reclamacions i/o objeccions durant el termini d’informació pública
establert, i en el ben entès que es disposi de l’informe favorable per part del
Consell d’Alcaldes d’acord amb l’article 18 dels Estatuts del Consorci.
Quart. Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès als
efectes que el Consell d’Alcaldes emeti l’informe previ.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents
a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
6. APROVAR PROPOSTA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSORCI
DE
BENESTAR
SOCIAL
I
AJUNTAMENTS
PEL
DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
Aquest assumpte es deixa damunt la taula per a millor estudi.
7. APROVACIÓ CONVENI DEL LOCAL DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES
Motivació
És interès de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i del Consorci de
Benestar Social del Ripollès subscriure aquest conveni de col·laboració per tal
de portar a terme un programa d´atenció als infants del municipi d´entre 0 i 18
anys i les seves famílies amb la finalitat de prevenir i evitar situacions d’exclusió
i/o risc social.
Aquest programa consisteix en:
. Realització d’activitats grupals lúdiques i/o educatives adreçades a infants del
municipi
. Atenció individual i grupal d’adolescents en situació de risc social
. Atenció individual i grupal de pares i/o mares per tal de fomentar d’habilitats
parentals.
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“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A
L´ATENCIÓ ALS INFANTS DEL MUNICIPI DE 0 A 18 ANYS
REUNITS:
D´una part, el Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president de l´Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses, facultat per acord de Ple de data ____ de desembre de 2019, assistit
per la Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària-interventora de l´Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses.
I de l´altra part, el/la Sr. Joaquim Colomer Cullell, president del Consorci de Benestar
Social del Ripollès, segons el que especifica l’article 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, i en ús de les
competències que li atribueixen els estatus de l’ens aprovats pel Consell Comarcal en
data 14/7/2009 i per l’Ajuntament de Ripoll en data 28/7/2009, assistit pel Sr. Gerard
Soldevila Freixa, secretari general del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
Que és interès de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i del Consorci de
Benestar Social del Ripollès subscriure aquest conveni de col.laboració per tal de portar
a terme un programa d´atenció als infants del municipi d´entre 0 i 18 anys i les seves
famílies amb la finalitat de prevenir i evitar situacions d’exclusió i/o risc social.
Aquest programa consisteix en:
. Realització d’activitats grupals lúdiques i/o educatives adreçades a infants del municipi
. Atenció individual i grupal d’adolescents en situació de risc social
. Atenció individual i grupal de pares i/o mares per tal de fomentar d’habilitats parentals.
De conformitat amb el que regulen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre,
de règim jurídic del sector públic i els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d´agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
ACORDEN:
1.- Objecte del conveni
L´objecte d´aquest conveni és portar a terme per part del Consorci de Benestar Social
del Ripollès un programa d´atenció als infants del municipi de Sant Joan de les
Abadesses d´entre 0 i 18 anys i les seves famílies.
2.- Obligacions de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Són obligacions de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses:
- Posar a disposició del Consorci de Benestar Social del Ripollès el local de
titularitat municipal ubicat als baixos del Carrer Asprer i Talrich, 6, amb la
finalitat que aquest hi pugui desenvolupar el programa objecte del present
conveni.
- Facilitar des de les oficines de l´Ajuntament, publicitat i informació sobre el
programa objecte del present conveni.
- Fer-se càrrec de l´assegurança del local ubicat al Carrer Asprer i Talrich, 6, així
com també de les despeses d´aigua, llum i calefacció d´aquest local i de les
despeses derivades del seu manteniment.
3.- Obligacions del Consorci de Benestar Social del Ripollès
Són obligacions del Consorci de Benestar Social del Ripollès:
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-

Encarregar-se de desenvolupar el programa d´atenció als infants d´entre 0 i 18
anys objecte del present conveni.
Fer-se càrrec de l´assegurança de responsabilitat civil corresponent a l´activitat
que desenvolupa en el local de titularitat municipal.
Fer-se càrrec de les despeses de material així com de les despeses
d´adeqüació del local pel correcta desenvolupament del programa objecte del
present conveni.
Fer-se càrrec de mantenir el local en les condicions degudes.

4.- Responsabilitat
Cada part signant del conveni es farà responsable de les obligacions assumides.
5.- Conseqüències aplicables en cas d´incompliment
L´incompliment de qualsevol de les clàusules del present conveni donarà lloc a la seva
resolució.
6.- Comissió de seguiment
Es crea una comissió de seguiment del conveni formada per un membre de cada part
signant per tal de tractar les incidències que se puguin produir i per seguir-ne les
evolucions.
Es designa a la regidora, Sra. Maria Teresa Tallant i Descamps com a responsable, per
part de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, del seguiment, vigilància i control
de l´execució d´aquest conveni.
7.- Vigència
El present conveni serà vigent des del dia 1 de gener de 2020 fins el dia 31 de
desembre de 2020.
8.- Pròrroga
El present conveni és prorrogable expressament mitjançant una addenda, prèvia
sol.licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del seu
venciment.
9.- Causes de resolució
Són causes de resolució d´aquest conveni:
a) El mutu acord de les parts.
b) L´incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d´algun dels
signants.
c) Les contemplades a l´article 51 de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de règim
jurídic del sector públic.
10.- Jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa, pel que correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir
en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.”

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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8. RATIFICACIÓ DECRETS DE PRESIDÈNCIA
8.1 Ratificació Decret de Presidència mitjançant el qual s’aprova l’addenda
de pròrroga per al 2020 del 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.
MOTIVACIÓ
En relació 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, es va dictar la
resolució que es transcriu literalment a continuació:
“Decret de Presidència

Motivació
El 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant,
DTSF) i els ens locals (en endavant, EL) titulars de contracte programa (en
endavant, CP) van signar les condicions per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període
2016 - 2019. Que el mateix 2016 ambdues parts van signar una addenda per
ampliar els termes de la col·laboració en concepte d’ajudes d’urgència social
per a despeses derivades de subministraments bàsics de llum, aigua i gas.
L’any 2017 es va formalitzar una nova addenda que concretava determinades
condicions de prestació i finançament de serveis per al període 2017-2019.
L’any 2018 es va formalitzar una nova addenda que millorava la dotació de
determinats serveis per als exercicis 2018 i 2019, especialment en relació amb
els serveis socials bàsics.
En el present exercici 2019 s’ha signat una addenda per ampliar el finançament
del DTSF per als sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en
situació de violència i per als seus fills i filles (fitxa 6), segons els fons del Pacte
d’Estat Contra la Violència de Gènere i per incorporar un nou servei, el de
dinamitzadors i dinamitzadores cívics per a l’emancipació juvenil (fitxa 44), a
càrrec dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers
Laborals. Les dues mesures estan limitades a l’exercici 2019.
Totes aquestes addendes s’han emmarcat dins els acords a què prèviament
havien arribat el DTSF, l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya i la
Federació Catalana de Municipis.
El proper CP es pretén fer un salt qualitatiu en l’avaluació d’impacte de les
polítiques, potenciar la prevenció i l’abordatge integral de les necessitats de les
persones i la comunitat. Perquè aquest avenç sigui significatiu, realista i
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sostenible, cal un període de temps de reflexió, definició, maduració i
implantació sense que estigui sotmès a la immediatesa que requereix a hores
d’ara assegurar la continuïtat dels serveis recurrents.
Per garantir la seguretat jurídica per a la continuïtat dels serveis que s’estan
prestant, així com del seu finançament, s’acorda prorrogar les condicions de
l’exercici 2019 per al 2020 en els termes de la present addenda, mentre no se
signa el nou CP quadriennal.
L’Acord de Govern, de 10 de desembre de 2019, de modificació de les
anualitats del contracte programa 2016-2019, autoritzades pel Govern
15/12/2015 i 19/09/2017, per un import total de 1.141.453.875,89 euros, per al
finançament de les anualitats 2020-2021.
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 l’addenda de pròrroga per al 2020 del 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, que es transcriu literalment, a continuació:
“Addenda de pròrroga per al 2020 del 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 materia de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat
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 234/2019, de 12 de novembre, 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
I. Que el 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i els ens
locals (en endavant, EL) titulars de contracte programa (en endavant, CP) van signar les
condicions per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al
període 2016 - 2019. Que el mateix 2016 ambdues parts van signar una addenda per ampliar els
termes de la col·laboració en concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de
subministraments bàsics de llum, aigua i gas.
II. Que l’any 2017 es va formalitzar una nova addenda que concretava determinades condicions
de prestació i finançament de serveis per al període 2017-2019.
III. Que l’any 2018 es va formalitzar una nova addenda que millorava la dotació de determinats
serveis per als exercicis 2018 i 2019, especialment en relació amb els serveis socials bàsics.
IV. Que en el present exercici 2019 s’ha signat una addenda per ampliar el finançament del DTSF
per als sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als
seus fills i filles (fitxa 6), segons els fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere i per
incorporar un nou servei, el de dinamitzadors i dinamitzadores cívics per a l’emancipació juvenil
(fitxa 44), a càrrec dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers
Laborals. Les dues mesures estan limitades a l’exercici 2019.
V. Que totes aquestes addendes s’han emmarcat dins els acords a què prèviament havien arribat
el DTSF, l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya i la Federació Catalana de
Municipis.
VI. Que amb el proper CP es pretén fer un salt qualitatiu en l’avaluació d’impacte de les polítiques,
potenciar la prevenció i l’abordatge integral de les necessitats de les persones i la comunitat.
Perquè aquest avenç sigui significatiu, realista i sostenible, cal un període de temps de reflexió,
definició, maduració i implantació sense que estigui sotmès a la immediatesa que requereix a
hores d’ara assegurar la continuïtat dels serveis recurrents.

15

VII. Que per garantir la seguretat jurídica per a la continuïtat dels serveis que s’estan prestant, així
com del seu finançament, s’acorda prorrogar les condicions de l’exercici 2019 per al 2020 en els
termes de la present addenda, mentre no se signa el nou CP quadriennal.
VIII. Atès l’Acord de Govern, de 10 de desembre de 2019, de modificació de les anualitats del
contracte programa 2016-2019, autoritzades pel Govern 15/12/2015 i 19/09/2017, per un import
total de 1.141.453.875,89 euros, per al finançament de les anualitats 2020-2021.
ACORDS
Primer
Prorrogar per al 2020 els serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del CP 2016-2019 en
les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici
2020 i mentre no se signa el nou CP quadriennal.
Aquesta pròrroga no inclou a les actuacions de l’addenda signada al 2019 d’ampliació del
finançament del DTSF per als sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació
de violència i per als seus fills i filles (fitxa 6), segons els fons del Pacte d’Estat Contra la Violència
de Gènere i incorporació un nou servei, el de dinamitzadors/res cívics per a l’emancipació juvenil
(fitxa 44), a càrrec dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals
Segon
Els imports de les aportacions d’ambdues parts consten a l’annex d’imports d’aquesta Addenda.

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 Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Quart. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta General que es celebri”
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DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Ratificar el Decret de Presidència transcrit en l’apartat motivació.
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. INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ
-

Gestor d’expedients no es pot fer ja que prové d’una compra agregada
no es pot entrar i s’haurà de buscar una alternativa.
Fitxatge ja es pot començar a treballar-hi.
Conveni dels usos dels espais del Consell Comarcal del Ripollès
Ajuntament de Tosses que demana que es faci un conveni per tal de
poder pagar la quota
Reunió que s’està preparant referent a habitatge en relació als cinc
municipis més grans. El president comenta que s’hauria de fer una
convocatòria a tots els municipis.
El President comenta, el Consell d’Alcaldes va donar suport del tema de
la manca de transparència arrel del Front Nacional i en especial a
l’Elisabet

10. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha
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 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 4 de febrer de 2020. 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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