Expedient: 101-002-2020
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 45 – 2/2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 45 – 2/2020
Junta General Extraordinària
Data: 6 de maig de 2020
Lloc: Consorci de Benestar Social del Ripollès
Hora inici: 16:20 hores
Hora final: 16:57 hores
Número total de pàgines acta: 6, enumerades de la 1 a la 6.
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. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2019
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En compliment d’allò establert en l’article 193.4 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 és procedent donar compte en el plenari, en aquest cas la
Junta General, una vegada aprovada la liquidació.
En conseqüència és procedeix a donar compte en el Ple Municipal de la
resolució de presidència mitjançant la qual s’aprova la liquidació de l’exercici
2019 que es transcriu a continuació:
“Resolució de Presidència
Vist l’expedient de la liquidació del Pressupost del Consorci de Benestar Social
del Ripollès corresponent a l’exercici 2019, la qual ha estat informada de
conformitat amb el que estableix l’art. 191.3 del Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, en el que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i l’art. 90.1 del RD 500/90, de 20 d’abril, i en base a l’informe
d’intervenció, tinc a bé resoldre:

Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 del Consorci
de Benestar Social del Ripollès, la qual posa de manifest totes les fases de
gestió pressupostària enumerades a l’article 93.1 del RD 500/90, de 20 d’abril,
tant pel que fa referència al pressupost d’ingressos com de despeses, segons el
detall següent:
Aquesta liquidació pressupostària permet determinar:


Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament a la data 31.12.2019, segons el següent detall:

Drets pendents de cobrament del pressupost d’exercici
corrent
Obligacions pendents de pagament del pressupost
d’exercici corrent


391.142,44
110.504,68

El Resultat pressupostari de l’exercici de 2019, determinat per la
diferència entre els drets pressupostaris nets liquidats i les obligacions
reconegudes netes durant l’exercici de 2019, ascendeix a 104.078,50 €. Un
cop ajustat aquest amb els crèdits gastats finançats amb romanent líquid de
tresoreria, per valor de 31.207,29 € i tenint en compte les desviacions de
finançament negatives i positives de l’exercici, per l’exercici 2019, per 0,00
€, resta un resultat pressupostari ajustat per import de 135.285,79 €, tal com
es detalla a continuació:

DRETS RECONEGUTS NETS
D’operacions corrents (Capítols 1 a 5)
Altres operacions no financeres (Capítols 6 i 7)

1.972.572,98
0,00
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TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers (Capítol 8)
Passius financers (Capítol 9)
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS

1.972.572,98
0,00
0,00
1.972.572,98

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

1.865.530,78
2.963,70
1.868.494,48
0,00
0,00
1.868.494,48

RESULTAT PRESSUPOSTARI
Crèdits gastats finançats amb romanent líquid de tresoreria
Desviacions de finançament negatives de l’exercici
Desviacions de finançament positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

104.078,50
31.207,29
0,00
0,00
135.285,79

Ajustaments:
Tal com es disposa l’article 97 del RD 500/1990 i l’ordre HAP/1781/2013, de
20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local.:
1r. Ajustament del Resultat Pressupostari (Romanent de Tresoreria per
a Despeses Generals).
Els crèdits gastats corresponents a modificacions pressupostàries que
s’han finançat
amb el Romanent de Tresoreria per despeses generals i
que a 31/12/2019 ha estat de 31.207,29 €.
Quan es financen despeses amb el Romanent de Tresoreria suposa un
consum de recursos generats pel Consorci en exercicis anteriors que en cap
cas donarà lloc al reconeixement de drets, però sí que poden donar lloc al
reconeixement d’obligacions finançades amb aquest romanent de tresoreria.
Per tant, el resultat pressupostari, definit com la diferència entre els drets i
les obligacions reconegudes presenta un superàvit que es veu augmentat
per l’import de les obligacions reconegudes finançades amb Romanent de
Tresoreria, en aquest cas per import de 31.207,29 €.
2n. Ajustament del Resultat Pressupostari (Desviacions de finançament
negatives i Desviacions de finançament positives de l’exercici).
En el cas de la liquidació del Consorci exercici 2019 no s’han produït
desviacions de finançament.
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Els Romanents de crèdit del Pressupost de despeses de l’exercici
corrent a 31-12-2019 pugen a la quantitat de 132,940,41 €, dels quals un
cop analitzats, s’hauran d’incorporar 62.917,27 € a l’exercici de 2020.



El Romanent de tresoreria total calculat conforme als articles 101 i
següents del RD 500/90, és de 243.662,96 €



El romanent de tresoreria per a despeses generals és de 166.029,39 € ,
un cop efectuat l’ajust corresponents als saldos de cobrament dubtós per
valor de 77.633,57 € .
ANY 2019

1.
(+)

FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA A FINAL
D'EXERCICI

137.797,62

2.
(+)

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

522.063,86

3.
(+)

(+) Del pressupost corrent
(+) Del pressupostos tancats

391.142,44
69.064,23

(+) D'operacions no pressupostàries

61.857,19

CREDITORS PENDENTS PAGAR A FINAL
D'EXERCICI
(+) Del pressupost corrent
(+) Del pressupostos tancats
(+) D'operacions no pressupostàries

4.
(+)

411.458,21
110.504,68
40.000,00
260.953,53

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I.

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3 + 4)

II.

SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT

III.

EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT

IV.

RLT PER DESPESES GENERALS (I - II - III)

-4.740,31
4.740,31
0,00
243.662,96
77.633,57
0,00
166.029,39

D’aquest Romanent de tresoreria per despeses generals per import de
166.029,39 €, serà requisit destinar-ho en primera instància a fer front a les
despeses sense consignació pressupostària (Compte 413) per import de 0,00 €
i 62.917,27 € a finançar la modificació de pressupost d’Incorporació de
Romanents de crèdit.
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Un cop fets aquests reajustaments el Romanent de tresoreria per a despeses
generals ajustats quedarà amb un import de 103.112,12 €.
Segon.- Donar compte d’aquest decret a la propera Junta General que es
celebri
Tercer.- Traslladar l’expedient de la liquidació a l’Ajuntament de Ripoll als
efectes oportuns
Cal informar així mateix que la liquidació del Pressupost forma part de la
informació corresponent als Estats i Comptes Generals que ha de rendir l’entitat
al final de l’exercici.”
La intervenció informa sobre els diferents paràmetres i indicadors de la
liquidació de l’exercici 2019, destacant el romanent de tresoreria, així com el
resultat pressupostari. Per altra banda, informa que existeix la possibilitat de
destinar el superàvit pressupostari que podria gastar-se un vint per cent
aproximadament. Intervé la directora, senyor Elisabeth Ortega que informa que
la despesa s’ha contingut i és molt similar a la que es va realitzar durant
l’exercici 2018. Per últim la interventora recorda que encara està pendent de
resoldre el tema amb el Consell Comarcal dels lloguers.
Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
2. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
La directora, senyora Elisabeth Ortega Larriba informa que s’està reorganitzant
el Consorci de Benestar Social del Ripollès, per tal de millorar el servei i poder
donar una resposta més ràpida a la gent, així es proposa un canvi d’àrees
destinades a col·lectius específics, com és la infància, adolescència, gent gran i
disminuïts. Aquest fet genera problemes perquè s’ha d’organitzar l’atenció
personal i a partir de dimecres es treballarà amb cita prèvia i es començarà a
atendre la gent.
Per altra banda, informa que a Ripoll està resolta l’atenció a les persones, i
Campdevànol permetrà atendre la gent al CAP ja que es permet que es pugui
entrar a diferència de la Vall de Camprodon que no es podrà atendre en el CAP.
Informa també que les mesures utilitzades la majoria d’elles obeeixen a sentit
comú, prioritzant en tot moment l’atenció telefònica i telemàtica, si bé les
dificultats importants en que s’està trobant el Consorci és amb les demés
administracions que realment no fan atenció personal, extrem que genera una
gran problemàtica i dificultat en les tasques de serveis socials del dia a dia.
Ja es disposa de material per a fer front a evitar la propagació de la malaltia i
s’han anat distribuint amb el personal, si bé recorda que malgrat que des de
serveis socials no ha tancat mai les seves portes i ha prestat serveis des del
primer dia, els serveis socials no són prioritaris per les autoritats sanitàries.
Afegeix que la centraleta sempre ha quedat oberta i s’intentarà els propers dies
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recuperar la màxima normalitat dins de la situació de crisi sanitària actual, que
comportarà la crisi social i econòmica de ben segur.
Per altra banda, s’informa que s’està treballant amb els ajuntaments pel pacte
d’estat i comenta que al final no serà necessària la realització de cap tipus de
conveni i que s’enviarà a cada ajuntament l’actuació que es dugui a terme per
tal que ho puguin justificar.
En relació al nivell de despeses de serveis socials, posa en coneixement dels
membres de la Junta la necessitat de poder comptar amb més recursos per tal
de poder fer front a l’augment de casos d’exclusió actuals i que segurament
vindran en les properes setmanes o mesos. Obtenir majors recursos per tal de
poder incloure mitja treballadora social i un treballador familiar més.
La despesa d’habitatge ha augmentat considerablement a nivell de la comarca,
i s’està a l’espera d’obtenir recursos d’administracions.
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 6 de maig 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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