Expedient: 101-003-2020
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 46 – 3/2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 46 – 3/2020
Junta General Ordinària
Data: 8 de juliol de 2020
Lloc: Arran de les circumstàncies motivades per la situació de crisi sanitària s’ha considerat
convenient realitzar la Junta General mitjançant el sistema de videoconferència.
Hora inici: 17:00 hores
Hora final: 17:55 hores
Número total de pàgines acta: 43, enumerades de la 1 a la 43.
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 4 de febrer de 2020
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 4 de febrer de 2020.
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 6 de maig de 2020
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 6 de maig de 2020.
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. APROVACIÓ DE L’ORGANIGRAMA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS
Motivació
Vista la proposta de la direcció del Consorci de Benestar Social del Ripollès mitjançant la qual
es proposa l’aprovació d’un organigrama.
Des del punt de vista formal la competència per a l’aprovació d’aquesta proposta recau a la
Junta General, en aplicació d’allò previst en l’article 11 dels estatuts del Consorci de Benestar
Social del Ripollès publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 15 de febrer
de 2018.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la proposta d’aprovació de l’organigrama del Consorci de Benestar Social del
ripollès que es disposa a continuació:
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Segon. Comunicar aquesta resolució a la direcció del Consorci i al comitè d’empresa pel seu
coneixement i a l’efecte corresponent.
Deliberacions
La senyora Elisabeth Ortega informa sobre el nou organigrama que s’ha modificat vers
l’anterior arran de l’experiència que s’ha viscut recentment amb el COVID-19.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
3. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE L’EXERCICI
2019
Motivació
Vista la memòria de l’exercici 2019 del Consorci de Benestar Social del Ripollès presentada per
la direcció, és procedent realitzar la seva aprovació.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la memòria del Consorci de Benestar Social del Ripollès de l’exercici 2019.
Segon. Donar publicitat d’aquesta memòria a través dels diferents mitjans de comunicació que
disposa el Consorci.
Deliberacions
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La directora del Consorci explica la memòria de l’exercici 2019 i destaca de diferents dades de
caràcter social. Afegeix que es farà arribar a cada ajuntament exemplars i informació detallada
del municipi.
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. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2020

Els membres de la Junta General assistents en queden assabentats.
5. RESOLUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL TRANSPORT ADAPTAT DELS EXERCICIS
2018/2019
MOTIVACIÓ
Publicades les bases i la convocatòria de les subvencions per transport adaptat pels exercicis
2018 i 2019, es van presentar diferents sol·licituds. Una vegada examinades les sol·licituds
presentades i havent efectuat la corresponent instrucció de l’expedient culminant amb la
proposta de la direcció que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A CENTRES RECEPTORS
DE PERSONES USUÀRIES DEL TRANSPORT ADAPTAT. 2018-2019
D’acord amb els criteris de valoració, que s’especifiquen a l’apartat 8è de les bases
específiques del concurs per a l’atorgament de subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa,
publicades al BOP de Girona núm. 39 de 25 de febrer de 2020, a continuació es detallen les
quantitats econòmiques que es proposen atorgar:
1. Nombre d’usuaris del transport adaptat.
.De 1 a 25 usuaris: 3.000,00€
.De 26 a 50 usuaris: 6.000,00€
.De 51 a 100 suaris: 13.000,00€
.Més de 100 usuaris: 20.000,00€
2. Cost mig que suporta l’usuari en relació al cost total del servei:
.L’usuari suporta entre el 20% i el 70% del preu: 1.000,00€
.L’usuari suporta altres percentatges: 0,00€
3. Import per viatge que repercuteix a l’usuari:
.L’import del viatge és 0€ 0,00€
.L’import del viatge és inferior a 1€: 4.400,00€
.L’import del viatge és entre 1€ i 1,49€ 2.000,00€
.L’import del viatge és entre 1,50€ i 2€: 1.000,00€
.L’import del viatge és superior a 2€: 0,00€
4. Implantació a la comarca (orígen real dels viatgers):
.Municipal o supramunicipal ( de 1 a 6 municipis): 0,00€

4

.Comarcal ( més de 6 municipis): 6.000,00€
Les dades aportades pels centres sol·licitants, en relació als criteris de valoració, són les
següents:
Exercici 2018

Exercici 2019

La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General d’acord amb
l’article 11 dels estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
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Primer. Concedir la subvenció referent al transport adaptat per a sufragar part de les despeses
durant els exercicis 2018/2019 d’acord amb la proposta presentada per la direcció del Consorci
i que es transcriu, literalment a continuació:

Segon. Donar compliment a allò establert a la Llei 38/2003, de 17 d’octubre, General de
Subvencions i procedir a la publicació de la resolució.
Tercer. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Quart. Disposar que el règim aplicable és el que es troba a les bases reguladores i en la pròpia
Llei General de Subvencions.
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. EXPEDIENT EN RELACIÓ AL SEVEI D’AJUT A DOMICILI
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7.
APROVACIÓ
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
AMB
L’AGÈNCIA
DE
DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS EN EL MARC DEL PROGRAMA ENFEINA’T 2019
PER A PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ ANUALITATS 2019-2020
Motivació
En data 30 d’Octubre de 2019 la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat
la Resolució d’atorgament de subvenció a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per
l’execució de les accions que es detallen tot seguit, en el marc de la convocatòria que regula
per l’ORDRE TSF/150/2018, 3 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades al programa Enfeina’t 2019.
Vista la resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2019 per a la concessió de subvencions del programa Enfeina’t 2019, en la que es preveu:
1. Actuació d’experiència laboral, adreçada a facilitar la pràctica laboral de les persones
participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic, d’interès
social i amb un retorn a la comunitat. Els treballs establerts en el projecte són de suport
administratiu i atenció al públic, suport al manteniment i neteja dels espais públics i
suport a la informació mediambiental, turística i cultural.
2. Actuació d’acompanyament a la inserció, adreçada a facilitar a les persones
contractades una millor adaptació al lloc de treball i aportar un reforç competencial
durant la durada del Programa i en el posterior retorn al mercat laboral. Es farà a través
d’un/a tècnic/a de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès que serà la persona
responsable de gestionar, coordinar, acompanyar als participants durant el procés de
durada de la contractació, amb l’objectiu de promoure la reinserció laboral persones de
la comarca del Ripollès. El nombre de sessions i hores d’acompanyament l’establirà
el/la tècnic/a de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès en funció de les necessitats
de la persona participant. Les sessions es realitzaran sempre dins l’horari laboral.
L’Agència determinarà quin és l’espai que millor s’adequa a cadascuna de les
participants.
L’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la
d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la
comarca.
L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa
els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a
l’administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les
administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit
es pronuncia l’art. 144 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.
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L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, estableix el marc
general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i
regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de
col·laboració entre ambdues administracions.
L’art.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que
resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a
terme les administracions públiques entre elles.
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques
que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de
les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès i el Consorci de Benestar Social del Ripollès en el marc del programa Enfeina’t 2019
per a persones demandants d’ocupació, anualitat 2019-2020, que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I CONSORCI
DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS EN EL MARC DEL PROGRAMA ENFEINA’T 2019 PER PERSONES
DEMANDANTS D’OCUPACIÓ, ANUALITAT 2019-2020
Ripoll, a la data de la signatura electrònica
REUNITS:
D’una part, el Sr. JOSEP MARIA FARRÉS I PENELA , president de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès,
actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en l’acord adoptat per
Junta de Govern, en la sessió amb data 16 de setembre de 2011, càrrec que continua vigent, assistit pel secretari de
la Corporació, Sr Gerard Soldevila Freixa.
I de l’altra, la il·lustríssima Sr Joaquim Colomer Cullell en qualitat de President del Consorci de Benestar social del
Ripollès que actua en nom i representació d’aquesta administració, en ús de les facultats que li estan atribuïdes
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, assistit per la
secretari Gerard Soldevila Freixa.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
conveni, i
MANIFESTEN:
I. Que l’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la d’assegurar l’establiment i l’adequada
prestació de serveis municipals en el territori de la comarca.
Que l’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a competència de la comarca: Prestar
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
Que l’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i
coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local s’assenyala
l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació
i assistència activa que les administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix
sentit es pronuncia l’art. 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya.
Que l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, estableix el marc general pel qual
es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran
d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues administracions.
Que l’art.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que resten fora de l’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a terme les administracions públiques entre
elles.
Que l’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques que estableixin mitjançant conveni
una relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions
de cada administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
II. És per això que, d’acord amb els antecedents de fet i els fonaments de dret que els són d’aplicació, ambdues
parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica, consideren convenient signar un conveni de col·laboració
interadministrativa que es regirà per les clàusules que s´exposen a continuació i que mitjançant aquest conveni el
Consorci de Benestar social del Ripollès encomana a favor de l´Agencia de Desenvolupament del Ripollès la gestió,
tramitació i justificació del programa Enfeina’t 2019 el qual subvenciona la contractació de persones en situació
d’atur de llarga durada així com també acompanyament a la contractació d’aquestes persones que es dedicaran al
desenvolupament de tasques que s´indiquen en el mateix.
III. En data 30 d’Octubre de 2019 la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat la Resolució
d’atorgament de subvenció a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per l’execució de les accions que es
detallen tot seguit, en el marc de la convocatòria que regula per l’ORDRE TSF/150/2018, 3 de setembre per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa Enfeina’t 2019.
Vista la resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió
de subvencions del programa Enfeina’t 2019
1. Actuació d’experiència laboral, adreçada a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el
desenvolupament de treballs de caràcter públic, d’interès social i amb un retorn a la comunitat. Els treballs establerts
en el projecte són de suport administratiu i atenció al públic, suport al manteniment i neteja dels espais públics i
suport a la informació mediambiental, turística i cultural.
2. Actuació d’acompanyament a la inserció, adreçada a facilitar a les persones contractades una millor adaptació al
lloc de treball i aportar un reforç competencial durant la durada del Programa i en el posterior retorn al mercat
laboral. Es farà a través d’un/a tècnic/a de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès que serà la persona
responsable de gestionar, coordinar, acompanyar als participants durant el procés de durada de la contractació, amb
l’objectiu de promoure la reinserció laboral persones de la comarca del Ripollès. El nombre de sessions i hores
d’acompanyament l’establirà el/la tècnic/a de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès en funció de les necessitats
de la persona participant. Les sessions es realitzaran sempre dins l’horari laboral. L’Agència determinarà quin és
l’espai que millor s’adequa a cadascuna de les participants.
II. Mitjançant acord adoptat per la Junta General en sessió celebrada en data 8 de juliol de 2020, s´ha aprovat
fomentar les polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a la comarca a través de la
participació en aquest programa i en concret, mitjançant les accions d’experiència laboral i s´ha aprovat la delegació
de les competències necessàries per a poder actuar en el terme municipal de Ribes de Freser tot realitzant les
tasques encomanades en el Programa Treball i Formació 2019 a l´Agència de Desenvolupament del Ripollès.
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració
i es comprometen a assumir les clàusules desenvolupades a continuació.
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
Aquest conveni entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, té per
objecte establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la realització de l’actuació d’experiència
laboral en el marc del Enfeina’t 2019 amb l´objectiu d´afavorir la inserció laboral de persones aturades, concretament
amb la contractació d’un participant amb una durada de .........mesos per al lloc de treball............................................,
la qual haurà de desenvolupar les següents tasques i responsabilitats:
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El centre de treball de referència de la participant serà l´Agencia de Desenvolupament del Ripollès ubicat al municipi
de Ripoll, tot i que per executar les tasques pròpies del Projecte es traslladarà per diferents municipis de la comarca
Segona. Condicions de les persones participants a contractar
Les persones a contractar han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats,
segons estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’execució del programa Treball i
Forma, adreçada a persones en situació d’atur de llarga durada, d’acord amb l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa Enfeina’t 2019
Tercera. Obligacions l´Agencia de Desenvolupament del Ripollès
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès es compromet a:
a) Dur a terme les tasques de direcció i organització del projecte i del personal que es contracti, els quals
s´integren i depenen d´aquest ens a tots els efectes.
b) Seleccionar, per cada lloc de treball, el/la participant del Enfeina’t 2019 que més s’adeqüi d’acord al perfil
laboral i a les característiques del lloc en el qual es desenvoluparà l’experiència laboral.
c) Comprovar prèviament a la signatura del contracte de treball, que el/la participant reuneix la condició d’estar
inscrit/a l’Oficina de treball com a demandant d’ocupació no ocupat/da.
d) Contractar una persona participant per a desenvolupar les tasques pròpies de la seva categoria professional
per una durada de.............. mesos i una jornada laboral del 100%, amb la categoria laboral, el grup de
cotització i el salari estipulat en la Resolució d’atorgament de subvenció. L’Agència de Desenvolupament
del Ripollès serà responsable d’administrar els drets i els deures del/de la treballador/a, prèvia comunicació
i acord amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès.
e) Desenvolupar accions d’acompanyament a la inserció adreçades a facilitar a les persones contractades una
millor adaptació al lloc de treball i aportar un reforç competencial durant la contractació i en el posterior
retorn al mercat laboral d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció. Les accions es
desenvoluparan dins la jornada laboral.
f) Responsabilitzar-se de la prevenció dels riscos laborals d’aplicació al lloc de treball.
g) Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d
Públic d´Ocupació de Catalunya.
h) Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar a Consorci de Benestar social del Ripollès de
......................................pels pagaments que aquest haurà avançat.
i) Regularitzar amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès els imports corresponents als costos de
contractació, en el cas que es produeixin desviacions.
j) Entregar en el moment de la finalització del Programa un full de liquidació amb el resum de costos del
treballador.
Quarta. Obligacions del Consorci de Benestar Social del Ripollès
El Consorci de Benestar Social del Ripollès es compromet a:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques
encomanades dins del Programa Enfeina’t2019
Delegar les competències necessàries per a la gestió de les accions que contempla el programa Enfeinat
2019
Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de
l'execució de les tasques assignades a la persona o persones contractades per al desenvolupament del
projecte
Assumir els costos següents que no cobreix la subvenció:
a) Despeses de Gestió.
b) La liquidació final de la contractació
c) Baixa mèdica
d) Vacances no gaudides
e) Altres costos en cas de finalització del contracte abans del període establert de la durada d’aquest.
Avançar en concepte de bestreta els següents imports corresponents a :
a) El 20% del cost total de la part subvencionable dels costos del treballador que són: sou brut +
pagues extraordinàries+ seguretat social d’empresa.
b) Els imports no subvencionables dels costos del treballador que són:
Despeses de gestió, revisió mèdica, prevenció de riscos laborals, baixes mèdiques, vacances no
gaudides i liquidació del contracte.
Efectuar l’avançament d’aquesta bestreta en el moment de la signatura del contracte de la persona
participant. Aquesta bestreta ha d’incloure els imports corresponent el 20% del cost total del treballador i els
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g)

h)
i)
j)
k)
l)

imports referents a les despeses de gestió, revisió mèdica i la prevenció de riscos laborals. Els imports
corresponents segons annex adjunt.
En el cas que, durant transcorregut el període de 2 mesos des de l’inici dels contractes, si el Servei
d’Ocupació de Catalunya no ha efectuat el 80% de la subvenció a l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès. El Consorci de Benestar Social del Ripollès haurà d’efectuar un nou avançament d’una nova
bestreta corresponent al 20% cost total restant del participant.
Acollir en la seva seu per a la pràctica laboral a un/a participant contractat/da per l’Agència de
Desenvolupament el Ripollès, per una durada determinada de dotze mesos.
Fer l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques
encomanades, així com dels equips de protecció individual (si és el cas).
Aportar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès la documentació i la justificació que reclami als
efectes de justificar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Comunicar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès totes les incidències que es produeixin durant el
període de contractació de les persones contractades i adscrites al Consorci de Benestar Social del
Ripollès.
Regularitzar amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès els imports corresponents als costos de
contractació, en el cas que es produeixin desviacions.

Cinquena- Protecció de dades
Les parts signades estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD-GDD) i el i el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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
En aquest sentit es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del
present conveni en els termes que s'estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu
seguiment.
Sisena.- Delegació de l’execució de les competències
De conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, el Consorci de Benestar Social del Ripollès amb la
signatura del present Conveni manifesta que l'òrgan competent de la seva Corporació ha delegat a favor de
l´Agencia de Desenvolupament del Ripollès les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot
realitzant les tasques encomanades dins del projecte Treball i Formació 2019 i descrites en el present Conveni.
Setena: Resolució i extinció del conveni
Són causes de resolució i extinció del conveni:
-

El comú acord de les parts.
La impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats previstes en el conveni.
L'incompliment d’alguna clàusula establerta en el conveni. Aquest incompliment facultarà la part contrària a
reclamar els danys i perjudicis que s'hagin ocasionat com a conseqüència de l'incompliment.
La denúncia anticipada del conveni, que haurà de ser comunicada de forma fefaent a l’altra part. En aquest
supòsit l’altra part podrà reclamar danys i perjudicis.
Qualsevol altra causa contemplada legalment.

Vuitena: Efectes d´incompliment
En el cas que no es rebi la totalitat de la subvenció una vegada executat el projecte, cada part assumirà el que li
correspongui.
En cas que degut a un incompliment d´una obligació que ha d´assumir l´Ajuntament, l´Agència de Desenvolupament
del Ripollès es veiés abocat a reintegrar la subvenció rebuda per part del SOC, el Consorci de Benestar Social del
Ripollès es compromet a assumir aquest reintegrament i rescabalar íntegrament a l´Agència de Desenvolupament
del Ripollès l´import principal del reintegrament, els interessos que es poguessis exigir i qualsevol altra despesa que
hagués d´assumir aquesta.
Així mateix, en el cas que l’incompliment fos per obligacions de l’Agència, serà aquesta qui haurà de rescabalar amb
el Consorci de Benestar Social del Ripollès per totes les despeses i/o indemnitzacions que pertoquin legalment.
Novena: Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència fins a la
finalització de tot el procés d’execució i justificació del Programa Enfeina ‘t 2019
En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable.
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Desena: Naturalesa jurídica
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i, en conseqüència, a manca d'acord entre les parts, la resolució
de qualsevol divergència en la seva interpretació o en l'aplicació de les seves clàusules serà competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.

Segon. Publicar aquest conveni en el Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya
compliment d’allò establert en l’article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en el portal
transparència tal i com estableix l’article 8 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

en
de
de
de

Tercer. Publicar extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en compliment d’allò establert en els articles 110.3 i 112.2 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Quart. 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 anteriors acords, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta resolució.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
8. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ. ANUALITAT 2019-2020
Motivació
Vista la Resolució TSF/2232/2019 de l’1 d’agost per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2019 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació 2019.
El programa Treball i Formació 2019 planteja a les persones participants les següents accions:
1.- Accions d’experiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral de les persones
participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i d’interès social,
suport administratiu i atenció al públic, suport al manteniment i neteja d’espais públics i suport a
l’atenció integral a les persones amb situació de dependència. Es preveu la contractació de 15
persones en total en les següents línies: Persones aturades no perceptores PANP 9 contractes,
Renda Garantida de Ciutadania RGC 4 contractes i Dona 2 contractes.
2.- Accions formatives, adreçades a potenciar les competències ocupacionals a través del
desenvolupament d’un programa formatiu de dos mòduls adreçat a potenciar les competències
transversals dels participants en les accions d’experiència laboral. Aquestes accions
s’impartiran a les persones que es seleccionin, prèvia proposta i aprovació del Servei
d’Ocupació de Catalunya, del programa formatiu, de l’entitat que les impartirà i de les dates que
es durà a terme.
3.- Accions de coordinació i prospecció, adreçades a facilitar la gestió del Programa Treball i
Formació 2019 i donar suport als processos ocupacionals que desenvolupen les persones
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participants al llarg del Programa, a través de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès el
tècnic/a del programa serà la persona responsable per gestionar, coordinar, acompanyar als
participants durant el procés de durada de la contractació, amb l’objectiu de promoure la
reinserció laboral a 15 persones de la comarca del Ripollès.
D'acord amb la base 23 en el paràgraf a) de l’Ordre TSF/156/2018 de 20 de setembre, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa
Treball i Formació 2018. Les entitats beneficiàries previstes en la base 3 hauran de formalitzar
un conveni amb els Ajuntaments i/o ens públics en els quals es desenvolupin les accions
d’experiència laboral obligatòriament, l'entitat beneficiària s'obligarà a fer-se càrrec d’emprar a
la persona en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-li les mesures per a la seva
adequada protecció i complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària, que li pugui
afectar.
L’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la
d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la
comarca.
L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa
els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a
l’administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les
administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit
es pronuncia l’art. 144 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.
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, estableix el marc
general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i
regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de
col·laboració entre ambdues administracions.
L’art.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que
resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a
terme les administracions públiques entre elles.
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques
que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de
les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès i el Consorci de Benestar Social del Ripollès en el marc del programa Treball i
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Formació 2019 per a persones demandants d’ocupació, anualiat 2019-2020, que es transcriu,
literalment a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I CONSORCI
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019
PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ, ANUALITAT 2019-2020

PER

Ripoll, a la data de signatura electrònica
REUNITS:
D’una part, el Sr. JOSEP MARIA FARRÉS I PENELA , president de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès,
actuant en nom i representació de l’ens comarcal, expressament autoritzat per aquest acte en l’acord adoptat per
Junta de Govern, en la sessió amb data 16 de setembre de 2011, càrrec que continua vigent, assistit pel secretari de
la Corporació, Sr Gerard Soldevila Freixa.
I de l’altra, la il·lustríssima Sr Joaquim Colomer Cullell en qualitat de president del Consorci de Benestar Social del
Ripollès que actua en nom i representació d’aquesta administració, en ús de les facultats que li estan atribuïdes
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, assistit pel la
secretàri Gerard Soldevila Freixa
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest
conveni, i
MANIFESTEN:
I. Que l’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la d’assegurar l’establiment i l’adequada
prestació de serveis municipals en el territori de la comarca.
Que l’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a competència de la comarca: Prestar
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
Que l’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i
coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local s’assenyala
l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació
i assistència activa que les administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix
sentit es pronuncia l’art. 144 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 l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, estableix el marc general pel qual
es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran
d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues administracions.
Que l’art.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que resten fora de l’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a terme les administracions públiques entre
elles.
Que l’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques que estableixin mitjançant conveni
una relació de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions
de cada administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
II. És per això que, d’acord amb els antecedents de fet i els fonaments de dret que els són d’aplicació, ambdues
parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica, consideren convenient signar un conveni de col·laboració
interadministrativa que es regirà per les clàusules que s´exposen a continuació i que mitjançant aquest conveni
l´Ajuntament de Planoles encomana a favor de l´Agencia de Desenvolupament del Ripollès la gestió, tramitació i
justificació del programa Treball i Formació 2019, el qual subvenciona la contractació de persones en situació d’atur
de llarga durada així com també, ofereix formació i acompanyament a la contractació d’aquestes persones que es
dedicaran al desenvolupament de tasques que s´indiquen en el mateix.
III. En data 07 de Novembre de 2019 la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat la Resolució
d’atorgament de subvenció a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per l’execució de les accions que es
detallen tot seguit, en el marc de la convocatòria que regula l’ORDRE TSF/2232/2019 de l’1 d’agost per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa Treball i Formació 2019
així com el règim jurídic aplicable de les següents línies:
- Línia PANP per a Persones en situació d’atur no perceptores de cap prestació, preferiblement majors de 45 anys.
- Línia PRGC Persones perceptores de la Renda Garantida per a la Ciutadania, adreçada a persones en situació
d’atur perceptores de la Renda Garantida.
- Per a Línia DONA, adreçada a dones en situació d’atur de molta llarga durada, preferiblement majors de 52 anys.
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Vista la Resolució TSF/2232/2019 de l’1 d’agost per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació 2019.
El programa Treball i Formació 2019 planteja a les persones participants les següents accions:
1.- Accions d’experiència laboral, adreçades a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el
desenvolupament de treballs de caràcter públic i d’interès social, suport administratiu i atenció al públic, suport al
manteniment i neteja d’espais públics i suport a l’atenció integral a les persones amb situació de dependència. Es
preveu la contractació de 15 persones en total en les següents línies: Persones aturades no perceptores PANP 9
contractes, Renda Garantida de Ciutadania RGC 4 contractes i Dona 2 contractes.
2.- Accions formatives, adreçades a potenciar les competències ocupacionals a través del desenvolupament d’un
programa formatiu de dos mòduls adreçat a potenciar les competències transversals dels participants en les accions
d’experiència laboral. Aquestes accions s’impartiran a les persones que es seleccionin, prèvia proposta i aprovació
del Servei d’Ocupació de Catalunya, del programa formatiu, de l’entitat que les impartirà i de les dates que es durà a
terme.
3.- Accions de coordinació i prospecció, adreçades a facilitar la gestió del Programa Treball i Formació 2019 i donar
suport als processos ocupacionals que desenvolupen les persones participants al llarg del Programa, a través de
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès el tècnic/a del programa serà la persona responsable per gestionar,
coordinar, acompanyar als participants durant el procés de durada de la contractació, amb l’objectiu de promoure la
reinserció laboral a 15 persones de la comarca del Ripollès.
D'acord amb la base 23 en el paràgraf a) de l’Ordre TSF/156/2018 de 20 de setembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació 2018. Les entitats
beneficiàries previstes en la base 3 hauran de formalitzar un conveni amb els Ajuntaments i/o ens públics en els
quals es desenvolupin les accions d’experiència laboral obligatòriament, l'entitat beneficiària s'obligarà a fer-se
càrrec d’emprar a la persona en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-li les mesures per a la seva
adequada protecció i complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària, que li pugui afectar.
II. Mitjançant acord adoptat per la Junta General en sessió celebrada en data 8 de juliol de 2020 s´ha aprovat
fomentar les polítiques actives d’ocupació i les mesures de promoció econòmica a la comarca a través de la
participació en aquest programa i en concret, mitjançant les accions d’experiència laboral i s´ha aprovat la delegació
de les competències necessàries per a poder actuar en el terme municipal de Ribes de Freser tot realitzant les
tasques encomanades en el Programa Treball i Formació 2019 a l´Agència de Desenvolupament del Ripollès.
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració
i es comprometen a assumir les clàusules desenvolupades a continuació.
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
Aquest conveni entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consorci de Benestar Social del Ripollès té per
objecte establir les condicions de col·laboració entre ambdues parts per a la realització de l’actuació d’experiència
laboral en el marc del Programa Treball i Formació 2019 amb l´objectiu d´afavorir la inserció laboral de persones
aturades, concretament amb la contractació dues participants durant 12 mesos i una participant durant 6 mesos
per al lloc de treball Peó de manteniment i neteja d’espais públics, la qual hauran de desenvolupar les següents
tasques i responsabilitats:
Suport a l’atenció Integral a les persones en situació de dependència:
-

Suport en la neteja del domicili i dels espais que es precisi

-

Suport en les activitats de la vida diària com: suport al vestir i desvestir, dutxar, aixecar del llit.

-

Suport en les mobilitzacions i posicions correctes

-

Canviar els col·lectors, les bosses etc.

-

Fer el llit, recollir l’habitació, organització de l’espai etc.

-

Suport en els acompanyaments

-

Activitats de reforç a la memòria

-

Control de l’alimentació
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-

Suport en els àpats

-

Suport en el passeig diari de les persones

-

Suport en el seguiments mèdics

Peó de manteniment i neteja d’espais públics
-

Repassar el mobiliari urbà com: bancs, taules, papereres, jocs infantils etc.

-

Millorar els recorreguts amb travesses de fustes tractades amb autoclau, baranes de fusta ens els llocs que
pugui representar un perill per els infants, en els parcs i places del municipi.

-

Manteniment de l’espai públic (petites reparacions de voreres, parterres...)

-

Neteja de carrers, parcs, places i altres espais

-

Manteniment genèric i neteja d’equipaments com pintura, reparació etc.

-

Col·laboracions puntuals en el muntatge i desmuntatge de materials per activitats a la via pública.

-

Neteja i conservació dels boscos, parcs i jardins públics.

-

Repartir i recollir material per a les tasques a desenvolupar

-

Organització i neteja del magatzem del material

-

Vetllar per la neteja dels espais públics

El centre de treball de referència de la participant serà l´Agencia de Desenvolupament del Ripollès ubicat al municipi
de Ripoll, tot i que per executar les tasques pròpies del Projecte es traslladarà a la Comarca del Ripollès
Segona. Condicions de les persones participants a contractar
Les persones a contractar han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats,
segons estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’execució del programa Treball i
Forma, adreçada a persones en situació d’atur de llarga durada, d’acord amb l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de
setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació 2019.
Tercera. Obligacions l´Agencia de Desenvolupament del Ripollès
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès es compromet a:
k)

Dur a terme les tasques de direcció i organització del projecte i del personal que es contracti, els quals
s´integren i depenen d´aquest ens a tots els efectes.

l)

Seleccionar, per cada lloc de treball, el/la participant del Programa Treball i Formació 2019 que més
s’adeqüi d’acord al perfil laboral i a les característiques del lloc en el qual es desenvoluparà l’experiència
laboral.

m) Comprovar prèviament a la signatura del contracte de treball, que el/la participant reuneix la condició d’estar
inscrit/a l’Oficina de treball com a demandant d’ocupació no ocupat/da.
n)

Contractar a 3 participant per a desenvolupar les tasques pròpies de la seva categoria professional per una
durada dos participants amb una durada de 12 mesos i una participant amb una durada de 6 mesos i una
jornada laboral del 100%, amb la categoria laboral, el grup de cotització i el salari estipulat en la Resolució
d’atorgament de subvenció. L’Agència de Desenvolupament del Ripollès serà responsable d’administrar els
drets i els deures del/de la treballador/a, prèvia comunicació i acord amb el Consorci de Benestar Social del
Ripollès

o)

Desenvolupar accions d’acompanyament a la inserció adreçades a facilitar a les persones contractades una
millor adaptació al lloc de treball i aportat un reforç competencial durant la contractació i en el posterior
retorn al mercat laboral d’acord amb la resolució d’atorgament de la subvenció. Les accions es
desenvoluparan dins la jornada laboral.
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p)

Responsabilitzar-se de la prevenció dels riscos laborals d’aplicació al lloc de treball.

q)

Realitzar les tasques de sol·licitud, cobrament de la subvenció, seguiment i justificació davant del Servei d
Públic d´Ocupació de Catalunya.

r)

Un cop rebuda la subvenció o part de la mateixa, rescabalar al Consorci de Benestar Social del Ripollès
pels pagaments que aquest haurà avançat.

s)

Regularitzar amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès. els imports corresponents als costos de
contractació, en el cas que es produeixin desviacions.

t)

Entregar en el moment de la finalització del Programa un full de liquidació amb el resum de costos del
treballador.

Quarta. Obligacions del Consorci de Benestar Social del Ripollès
El Consorci de Benestar Social del Ripollès es compromet a:
m) Delegar les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot realitzant les tasques
encomanades dins del Programa Treball i Programa 2019
n)

Delegar les competències necessàries per a la gestió de les accions que contempla el programa Treball i
Formació 2019

o)

Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta planificació i control continu de
l'execució de les tasques assignades a la persona o persones contractades per al desenvolupament del
projecte

p)

Assumir els costos següents que no cobreix la subvenció:
a)
b)
c)
d)
e)

Despeses de Gestió.
La liquidació final de la contractació
Baixa mèdica
Vacances no gaudides
Altres costos en cas de finalització del contracte abans del període establert de la durada d’aquest.

q)

Avançar en concepte de bestreta els següents imports corresponents a :
a) El 20% del cost total de la part subvencionable dels costos del treballador que són: sou brut +
pagues extraordinàries+ seguretat social d’empresa.
b) Els imports no subvencionables dels costos del treballador que són:
Despeses de gestió, revisió mèdica, prevenció de riscos laborals, baixes mèdiques, vacances no
gaudides i liquidació del contracte.

r)

Efectuar l’avançament d’aquesta bestreta en el moment de la signatura del contracte de la persona
participant. Aquesta bestreta ha d’incloure els imports corresponent el 20% del cost total del treballador i els
imports referents a les despeses de gestió, revisió mèdica i la prevenció de riscos laborals. Els imports
corresponents segons annex adjunt.

s)

En el cas que, durant transcorregut el període de 2 mesos des de l’inici dels contractes, si el Servei
d’Ocupació de Catalunya no ha efectuat el 80% de la subvenció a l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès. El Consorci de Benestar Social del Ripollès haurà d’efectuar un nou avançament d’una nova
bestreta corresponent al 20% cost total restant del participant.

t)

Acollir en la seva seu per a la pràctica laboral a dos participants contractat/da per l’Agència de
Desenvolupament el Ripollès, per una durada determinada de 12 mesos.

u)

Acollir en la seva seu per a la pràctica laboral a un/a participant contractat/da per l’Agència de
Desenvolupament el Ripollès, per una durada determinada de 6 mesos.

v)

Fer l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al desenvolupament de les tasques
encomanades, així com dels equips de protecció individual (si és el cas).
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w) Aportar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès la documentació i la justificació que reclami als
efectes de justificar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
x)

Comunicar a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès totes les incidències que es produeixin durant el
període de contractació de les persones contractades i adscrites al Consorci de Benestar Social del Ripollès

y)

Regularitzar amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès els imports corresponents als costos de
contractació, en el cas que es produeixin desviacions.

Cinquena- Protecció de dades
Les parts signades estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD-GDD) i el i el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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.
En aquest sentit es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del
present conveni en els termes que s'estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades pels responsables del seu
seguiment.
Sisena.- Delegació de l’execució de les competències
De conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, El Consorci de Benestar Social del Ripollès amb la
signatura del present Conveni manifesta que l'òrgan competent de la seva Corporació ha delegat a favor de
l´Agencia de Desenvolupament del Ripollès les competències necessàries per poder actuar en el terme municipal tot
realitzant les tasques encomanades dins del projecte Treball i Formació 2019 i descrites en el present Conveni.
Setena: Resolució i extinció del conveni
Són causes de resolució i extinció del conveni:
-

El comú acord de les parts.
La impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats previstes en el conveni.
L'incompliment d’alguna clàusula establerta en el conveni. Aquest incompliment facultarà la part contrària a
reclamar els danys i perjudicis que s'hagin ocasionat com a conseqüència de l'incompliment.
La denúncia anticipada del conveni, que haurà de ser comunicada de forma fefaent a l’altra part. En aquest
supòsit l’altra part podrà reclamar danys i perjudicis.
Qualsevol altra causa contemplada legalment.

Vuitena: Efectes d´incompliment
En el cas que no es rebi la totalitat de la subvenció una vegada executat el projecte, cada part assumirà el que li
correspongui.
En cas que degut a un incompliment d´una obligació que ha d´assumir l´Ajuntament, l´Agència de Desenvolupament
del Ripollès es veiés abocat a reintegrar la subvenció rebuda per part del SOC, al Consorci de Benestar Social del
Ripollès es compromet a assumir aquest reintegrament i rescabalar íntegrament a l´Agència de Desenvolupament
del Ripollès l´import principal del reintegrament, els interessos que es poguessis exigir i qualsevol altra despesa que
hagués d´assumir aquesta.
Així mateix, en el cas que l’incompliment fos per obligacions de l’Agència, serà aquesta qui haurà de rescabalar al
Consorci de Benestar Social del Ripollès per totes les despeses i/o indemnitzacions que pertoquin legalment.
Novena: Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i mantindrà la seva vigència fins a la
finalització de tot el procés d’execució i justificació del Programa Treball i Formació 2019
En cap cas la durada podrà ser superior a 4 anys. Aquest conveni és improrrogable.
Desena: Naturalesa jurídica
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Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i, en conseqüència, a manca d'acord entre les parts, la resolució
de qualsevol divergència en la seva interpretació o en l'aplicació de les seves clàusules serà competència de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data
indicats en l’encapçalament.
ANNEX I
IMPORTS DELS COSTOS DEL TREBALLADOR
1. CONTRACTE DE 6 MESOS
Imports subvencionables
Sou

brut

+

pagues

extraordinàries

..................................................................................................................................................1166,67
€
Seguretat Social Empresa ........................................................................................................441,00€
Total
..................................................................................................................................................9646,02
€
Imports no subvencionables
Liquidació de contracte aquest import és orientatiu ..............................................................240€
Vacances no gaudides..............................................................................................................X
Baixes mèdiques ......................................................................................................................X
Finalització del contracte abans de la data de finalització establerta .......................................X
Els tres conceptes anteriors no es poden posar els imports ja que només es comptabilitzaran en el cas
que es produeixin.
Despeses de gestió ................................................................20€ x 6 mesos =120€
Revisió mèdica .........................................................................................................................50€
Prevenció de riscos laborals ....................................................................................................20€
Total .......................................................................................................................................190€
En el cas dels peons de manteniment i neteja d’espais públics que desenvolupin tasques considerades de risc
caldrà que el participant faci una formació especifica que té un cos de ...................................62,25
IMPORTS QUE S’HAN D’AVANÇAR AL INICI DELS CONTRACTES
CONTRACTES 6 MESOS
El 20% de Sou + Seguretat Social
Despeses no subvencionables
Total

1929,20€
190€
2119.20€

La resta d’imports no subvencionables es liquidaran en la finalització dels contractes.
IMPORTS DELS COSTOS DEL TREBALLADOR
1. CONTRACTE DE 12 MESOS
Imports subvencionables
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Sou

brut

+

pagues

extraordinàries

..................................................................................................................................................1166,67
€
Seguretat Social Empresa ........................................................................................................380,33€
Total
..................................................................................................................................................18.563,9
6€
Imports no subvencionables
Liquidació de contracte aquest import és orientatiu ..............................................................580€
Vacances no gaudides..............................................................................................................X
Baixes mèdiques ......................................................................................................................X
Finalització del contracte abans de la data de finalització establerta .......................................X
Els tres conceptes anteriors no es poden posar els imports ja que només es comptabilitzaran en el cas
que es produeixin.
Despeses de gestió ................................................................20€ x 12 mesos =120€
Revisió mèdica .........................................................................................................................50€
Prevenció de riscos laborals ....................................................................................................20€
Total .......................................................................................................................................310€

IMPORTS QUE S’HAN D’AVANÇAR AL INICI DELS CONTRACTES
CONTRACTES 6 MESOS
El 20% de Sou + Seguretat Social
Despeses no subvencionables
Total

3712,80€
310€
4022,8€

La resta d’imports no subvencionables es liquidaran en la finalització dels contractes.
IMPORTS DELS COSTOS DEL TREBALLADOR
1. CONTRACTE DE 12 MESOS
Imports subvencionables
Sou

brut

+

pagues

extraordinàries

..................................................................................................................................................1166,67
€
Seguretat Social Empresa ........................................................................................................380,33€
Total
..................................................................................................................................................18.563,9
6€
Imports no subvencionables
Liquidació de contracte aquest import és orientatiu ..............................................................580€
Vacances no gaudides..............................................................................................................X
Baixes mèdiques ......................................................................................................................X
Finalització del contracte abans de la data de finalització establerta .......................................X
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Els tres conceptes anteriors no es poden posar els imports ja que només es comptabilitzaran en el cas
que es produeixin.
Despeses de gestió ................................................................20€ x 12 mesos =120€
Revisió mèdica .........................................................................................................................50€
Prevenció de riscos laborals ....................................................................................................20€
Total .......................................................................................................................................310€

IMPORTS QUE S’HAN D’AVANÇAR AL INICI DELS CONTRACTES
CONTRACTES 6 MESOS
El 20% de Sou + Seguretat Social
Despeses no subvencionables
Total

3712,80€
310€
4022,8€

La resta d’imports no subvencionables es liquidaran en la finalització dels contractes.”

Segon. Publicar aquest conveni en el Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya
compliment d’allò establert en l’article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en el portal
transparència tal i com estableix l’article 8 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

en
de
de
de

Tercer. Publicar extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en compliment d’allò establert en els articles 110.3 i 112.2 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Quart. 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 anteriors acords, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta resolució.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL PER DISPOSAR DE LA
PLATAFORMA DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS
Motivació
Vista la minuta de conveni de cooperació horitzontal per a disposar de la plataforma electrònica
de gestió d’expedients de serveis socials (GESS) entre SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya SL, i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a disposar de la plataforma
electrònica de gestió d’expedients de serveis socials (GESS), titularitat de SUMAR.
L’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la
d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la
comarca.
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L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa
els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a
l’administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les
administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit
es pronuncia l’art. 144 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.
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, estableix el marc
general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i
regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de
col·laboració entre ambdues administracions.
L’art.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que
resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a
terme les administracions públiques entre elles.
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques
que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de
les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General en virtut d’allò
previst en l’article 11 dels estatuts reguladors del Consorci, publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona de data 15 de febrer de 2018.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de cooperació horitzontal per disposar de la plataforma electrònica
de gestió d’expedients de serveis socials (GESS) entre SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social
de Catalunya SL, i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a disposar de la plataforma
electrònica de gestió d’expedients de serveis socials (GESS), titularitat de SUMAR, que es
transcriu a continuació:
“CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL PER DISPOSAR DE LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA
DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE SERVEIS SOCIALS (GESS) ENTRE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS
D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L. I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
PER A DISPOSAR DE LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE SERVEIS
SOCIALS (GESS), TITULARITAT DE SUMAR
INTERVINENTS
D’una part el senyor Sr. Josep Maria Vidal Vidal, actuant en nom i representació de SUMAR, Serveis
Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, amb CIF B55023832, i domicili social al
Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a
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planta de 17003 Girona, en qualitat de president, i facultat per la signatura del present Conveni , en virtut
de les facultats que li són atribuïdes per l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR, S.L.
I de l’altra, Sr. Joaquim Colomer Cullell, president/a del Consorci de Benestar Social del Ripollès, amb
CIF Q1700626C, que actua en nom i representació d’aquesta administració, en ús de les facultats que li
estan atribuïdes 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,
INTERVENEN
Ambdues parts en l’exercici de les seves funcions legalment atribuïdes i reconeixent recíprocament la
capacitat legal necessària per obligar-se en els termes d’aquest conveni de col·laboració,
EXPOSEN
Primer.- Que SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. (en endavant SUMAR), és una
empresa de capital íntegrament públic participada per diversos governs locals i comarcals de Catalunya,
entre ells la Diputació de Girona, com a soci majoritari, i el Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Segon.- Que l’objecte de SUMAR és la prestació de serveis socials i l’exercici d’activitats econòmiques
d’interès públic d’aquest àmbit, a Catalunya. I, amb base a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, ha desenvolupat i posat en funcionament la plataforma
electrònica de gestió d’expedients de serveis socials, GESS, per als governs locals.
Tercer.- Que la Plataforma de Gestió d’Expedients de Serveis Socials, GESS, és una plataforma
tecnològica segura des del punt de vista tecnològic i jurídic que permet la gestió de dades i documentació
digital relacionada amb els usuaris dels serveis socials dels ens locals a través d’un portal web.
Quart.- Que en data 28 de juny de 2016, es va subscriure un conveni de col·laboració interadministratiu
per a la prestació dels serveis de la plataforma electrònica de gestió d’expedients de serveis socials
(GESS) entre SUMAR i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, actuant SUMAR com a mitjà propi
del Consorci de Benestar Social del Ripollès esmentat en ostentar aquest últim condició de soci.
Cinquè.- Que en data 2 de març de 2020 l’àrea jurídica de SUMAR emet informe jurídic manifestant que
la prestació dels serveis de Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis Socials (GESS)
per part de SUMAR al Consorci de Benestar Social del Ripollès no es pot prestar mitjançant encomanes
de mitjà propi, atès que en aquest cas SUMAR contracta amb tercers més del 50 per cent de la quantia
del possible encàrrec, requisit indispensable establert a l’article 32.7 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP).
Sisè.- Que l’informe jurídic abans referit conclou que es considera ajustat a dret, renovar el conveni amb
el Consorci de Benestar Social del Ripollès, mitjançant la base d’un conveni de cooperació horitzontal.
Setè.- D’acord amb l’establert a l’article 157 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic i 16 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat, les administracions publiques titulars de drets de propietat intel·lectual sobre
aplicacions informàtiques les poden posar a disposició d’altres administracions publiques.
Vuitè.- El Consorci de Benestar Social del Ripollès, promou i vetlla per afavorir la promoció i la integració
de les persones i col·lectius a la societat, posar a l’abast de les persones els recursos per millorar la seva
qualitat de vida, reduir la desigualtat i augmentar la seva autonomia, valorar i ajudar-los a resoldre les
seves possibles dificultats socials i prevenir i intervenir sobre les causes que condueixen a l’exclusió
social.
Novè.- El Consorci de Benestar Social del Ripollès és competent en matèria de serveis socials, en virtut
de l’article 25, apartat 1.c), del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (“TRLOCC”) i els articles 31.2 i 32 de la LSS.
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Desè.- Que, per tot l’esmentat anteriorment, SUMAR i el Consorci de Benestar Social del Ripollès
manifesten interès recíproc en que SUMAR dugui a terme la gestió de dades en matèria de serveis
socials, amb la finalitat de que les mateixes es duguin a terme amb major eficàcia i eficiència, i en
benefici dels ciutadans, en tant que entitat especialitzada i creadora de la plataforma electrònica de
gestió d’expedients de serveis socials (GESS).
D’acord a aquestes premisses, les parts acorden les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
1.1.
L’objecte d’aquest conveni és la regulació de la prestació del servei de la Plataforma Electrònica
de Gestió d’Expedients de Serveis Socials (GESS) per part de SUMAR Serveis públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., a favor del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Concretament les activitats que es
duran a terme per part de SUMAR a favor del Consorci de Benestar Social del Ripollès es detallen a
continuació:
Prestació del servei de gestió d’expedients del Consorci de Benestar Social del Consorci de
Benestar Social del Ripollès a través de la Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis
Socials (GESS) als usuaris.
Operació del servei de gestió d’expedients del Consorci de Benestar Social del Ripollès a través
de la Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis Socials (GESS).
Manteniment, actualització i evolució del programari de la Plataforma Electrònica de Gestió
d’Expedients de Serveis Socials (GESS).
Formació i suport als usuaris de la Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis
Socials (GESS).
1.2.

Les raons que justifiquen la formalització del present conveni son les següents:

a)
Es pretén garantir un servei de gestió d’expedients homogeni i tècnicament segur, en benefici
dels usuaris finals dels serveis socials del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
b)
Té per finalitat evitar o eliminar duplicitats administratives, procurar una gestió pública més
eficient, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics i contribuir a la realització d’activitats
d’utilitat pública, de conformitat amb allò establert als articles 57 de la LRBRL i 48.3 de la LRJSP.
Segona.- Competència
2.5.
D’acord amb allò establert a les manifestacions 2, 8 i 9, la competència en la que es fonamenta
l’actuació duta a terme per les Parts s’engloba dins de l’àmbit competencial de les mateixes.
Tercera.- Obligacions de les Parts
3.1.
Per a l’assoliment dels objectius del Conveni, les Parts es comprometen a cooperar, assumint les
següents obligacions:
Obligacions del Consorci de Benestar Social del Ripollès :
3.2.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès assumeix les següents:
c)
Facilitar a SUMAR aquelles dades que siguin necessàries per a l’òptima consecució de l’objecte
del present Conveni.
d)
Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència, el
Consorci de Benestar Social del Ripollès aportarà a SUMAR la quantitat detallada a la clàusula cinquena
següent.
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e)

Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest conveni.

Obligacions de SUMAR:
3.3.
Sens perjudici d’altres obligacions previstes en el cos del present Conveni, SUMAR assumeix les
següents:
a)
Dur a terme les activitats descrites a la clàusula primera amb la deguda diligència.
b)
Col·laborar i participar amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès en tot allò que se'l
requereixi en relació amb l’encomana objecte del present Conveni.
c)
Complir totes les altres obligacions que resultin d'aquest conveni.
Quarta.- Durada
4.1.
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura per a totes les parts que el
subscriuen i serà vigent per un període inicial de 4 anys.
4.2.
El present Conveni podrà prorrogar expressament en qualsevol moment abans del venciment del
termini inicial de vigència indicat, per un segon període de 2 anys addicionals, fins a un màxim total de 6
anys.
4.3.
Les possibles pròrrogues, així com la renovació anual, estaran condicionades a l'existència de
crèdit suficient i adequat a la corresponent aplicació pressupostària del Consorci de Benestar Social del
Ripollès.
4.4.

En cap cas el conveni tindrà una duració superior a l’establerta a l’article 49.h) de la LRJSP.

Cinquena.- Contraprestació econòmica
5.1.
SUMAR presta els serveis de la Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis
Socials (GESS), per un import en concepte de contraprestació calculat en funció de criteris objectius.
5.2.

Per el Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’import per a l’exercici 2020 és de 19.000,00€.

5.3.
Aquest import resta condicionat a la seva modificació anual d’acord al que estableixin cada any
els òrgans de govern de SUMAR i no inclou els serveis addicionals de suport a la migració, la
implantació, la formació o les millores, no coberts en la prestació bàsica del servei. Aquesta quantificació
per als següents exercicis es farà en una addenda econòmica a aquest Conveni, que serà aprovada amb
caràcter anual pel ple del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Sisena.- Aplicació pressupostaria
6.1.
Les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació del present Conveni en l'exercici en curs
es carregaran a la següent partida 11100 231 21600 01.
6.2.
La despesa corresponent a cada un dels següents exercicis en que es mantingui en vigor el
present Conveni queda condicionada a l’existència del corresponent crèdit adequat o suficient.
Setena.- Seguiment, vigilància i control
7.1.
Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del Conveni es crea una Comissió de
seguiment, que tindrà per finalitat vetllar pel compliment dels objectius d’aquell, efectuar un seguiment
efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits per cadascuna de les Parts,
així com resoldre els dubtes i/o discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació, la interpretació i el
compliment d'aquest Conveni.
7.2.
La citada Comissió estarà formada per dues persona/es representant/s de cada una de les Parts,
designada per les presidències, direccions o gerències respectives.
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7.3.
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim dues vegades l’any i es regirà pel que estableix la
LRJPAPC.
7.4.

En particular, la Comissió serà l’encarregada de:

a)
La coordinació i gestió del present Conveni als efectes d’allò establert a l’article 110 de la
LRJPAPC.
b)
El seguiment dels objectius establerts en aquest Conveni.
c)
La coordinació, intercanvi, informació i seguiment tècnic de la programació de les activitats que
es porten a terme en matèria de gestió d’expedients de l’Àrea de Benestar Social del Consorci de
Benestar Social del Ripollès a través de la Plataforma Electrònica de Gestió d’Expedients de Serveis
Socials (GESS).
d)
L'anàlisi de la realitat social del territori, les demandes, les noves necessitats, el funcionament i
l'organització.
e)
Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest Conveni.
Vuitena.- Protecció de dades de caràcter personal
8.1.
Per a l’execució de les funcions derivades d’aquest conveni SUMAR haurà de tractar dades
personals, tractament que efectuarà en qualitat d’encarregat del tractament en el sentit de la definició de
l’article 4.8 del 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 (RGPD), essent responsable del tractament el Consorci de Benestar Social
del Ripollès, que posarà a disposició de SUMAR les dades de caràcter personal necessàries per dur a
terme les actuacions que assumeix amb la signatura d’aquest conveni.
8.2.
Amb la signatura del conveni el Consorci de Benestar Social del Ripollès autoritza a
expressament a SUMAR a efectuar el tractament de les dades complint els termes i condicions que
figuren a l’Annex I.
8.3.
Cada part tractarà les dades personals de contacte dels representants i interlocutors de l’altra
part en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat d’execució del conveni. Per a l’exercici
dels drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i per a obtenir més informació sobre les
respectives polítiques de protecció de dades, les parts es declaren informades que poden consultar
informació detallada als portals web titularitat de l’altra part.
Novena.- Causes d’extinció
9.1.

Són causes d’extinció del present conveni:

a)
El mutu acord entre les parts.
b)
L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions contingudes en el present conveni,
sempre que l’incompliment no sigui esmenat en el termini màxim d’un mes, a partir de la notificació
fefaent a la part incomplidora.
c)
El transcurs del termini de vigència del Conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga.
d)
e)

L'impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista del Conveni.
Qualsevol altra causa diferent a les anteriors previstes en el conveni o a les lleis.

9.2.
En cas d'extinció anticipada del Conveni, la Comissió de seguiment establirà la forma de finalitzar
les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, fixarà un termini improrrogable per a la seva
consecució, transcorregut el qual s'haurà de procedir a la liquidació dels compromisos econòmics
adquirits d'acord amb les regles que estableix l'article 52.2 de la LRJSP, nomenant cada una de les Parts,
a aquests efectes, un liquidador.
9.3.
En els supòsits d'extinció anticipada per causa imputable a una de les Parts aquesta
indemnitzarà a l’altra pels danys i perjudicis que se li irroguin. En tots els casos d’extinció anticipada del
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Conveni s’evitarà que els abonaments, indemnitzacions o possibles compensacions previstes en aquesta
clàusula suposin l’enriquiment i correlatiu empobriment injust per a les parts signants.
Desena.- Règim de modificació
La modificació del present Conveni requerirà l’acord unànime de les Parts, haurà de constar per escrit en
forma d’addenda i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans corporatius competents.
Onzena.- Miscel·lània
La signatura del present Conveni comporta la revocació de qualsevol conveni que, en relació amb la
mateixa matèria, hagin firmat les Parts amb anterioritat.
Dotzena.- Publicacions i Registre
12.1. El present Conveni es publicarà íntegrament al Portal de Transparència d’ambdues Parts, de
conformitat amb l'article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. Així mateix, i de conformitat amb l’article 14 i la Disposició addicional 9
de la mateixa llei, el present Conveni s'haurà de trametre al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya.
12.2. Aquest conveni s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat, d’acord amb el que estableix
l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
12.3. Anualment caldrà remetre al Tribunal de Comptes d’una relació certificada comprensiva dels
convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, de conformitat amb l’art. 53.2 LRJSP i la
Resolució de Presidència del Tribunal de Comptes de 2 de desembre de 2016.
12.4. Les Parts acorden que les obligacions previstes en aquest apartat relatives a la publicació al
Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat seran dutes a
terme per part del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Onzena.- Règim Jurídic
El present Conveni li és d’aplicació la següent normativa:
a. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en particular els articles 47 a 53 i
DA 8ª (LRJSP).
b. Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en particular l’article 57 (LRBRL).
c. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques a
Catalunya, en particular els articles 107 a 112 (L26/2010).
d. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLCat).
e. Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local (RD 781/1986).
f. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (ROFRJEL).
g. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú (LPAC).
h. La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Dotzena.- Jurisdicció competent
Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o compliment de
les presents condicions, les Parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona amb
expressa renúncia a qualsevol altre fur.”
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Segon. Publicar aquest conveni en el Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya
compliment d’allò establert en l’article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en el portal
transparència tal i com estableix l’article 8 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

en
de
de
de

Tercer. Publicar extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en compliment d’allò establert en els articles 110.3 i 112.2 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Quart. 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 anteriors acords, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta resolució.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
10. APROVACIÓ PRÒRROGA D’ACCIÓ CONCERTADA PEL FOMENT D’INICIATIVES
EMPRESARIALS AMB L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS.
Motivació
El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’un conveni d’acció concertada per al
foment d’iniciatives empresarials, modalitat mòduls industrials del viver d’empreses de l’Agència
de Desenvolupament del Ripollès en relació a les naus 3 i 6.
Com sigui que a les parts interessa que es mantingui aquest conveni i que per tant es prorrogui
més enllà de la seva vigència actual;
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, que té la finalitat, entre d’altres, els Serveis Bàsics
de la comarca del Ripollès, i ambdós, Agència de Desenvolupament i Consorci, participen en
l’objectiu de la millora econòmica i social de la comarca, és per això que, interessa la prorroga
d’aquest conveni d’acció concertada , per part de l’agència com a fórmula de prestació de la
seva acció de millora econòmica i social, d’acord amb els seus objectius estatutaris, i al
Consorci interessa per tal de poder satisfer les necessitats pel què afecta al magatzem
d’aliments.
Aquesta prorroga del conveni es concerta a l'empara de l’article 12 de l'ordenança reguladora
de l'acció concertada del l’Agència de desenvolupament del Ripollès i les demés disposicions
reguladores de les accions de foment, d'acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, i la
modificació de l’ordenança reguladora de l’acció concertada de les càpsules d’emprenedoria
del Centre d’Empreses del Ripollès així com la modificació de l’ordenança reguladora de l’acció
concertada del viver d’empreses del Ripollès, ambdues publicades al BOP de Girona número
66 de 7 d’abril de 2015.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni d’acció concertada en relació a les naus 3 i 6 del viver
d’empreses de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.
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Segon. Comunicar aquesta resolució als serveis econòmics del Consorci pel seu coneixement i
a l’efecte corresponent.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès pel seu
coneixement i a l’efecte corresponent.
Quart. 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 anteriors acords, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta resolució.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
11. APROVACIÓ DEL 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. CURS 2020/2021.
Motivació
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.
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
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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.
L’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la
d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la
comarca.
L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa
els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a
l’administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les
administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit
es pronuncia l’art. 144 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.
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, estableix el marc
general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i
regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de
col·laboració entre ambdues administracions.
L’art.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que
resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a
terme les administracions públiques entre elles.
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques
que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de
les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General en virtut d’allò
previst en l’article 11 dels estatuts reguladors del Consorci, publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona de data 15 de febrer de 2018.
Disposició
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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 (UEC), durant el curs 2020-2021, que es
transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA PRESTACIÓ D’UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
(UEC) DURANT EL CURS 2020-2021
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 Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de la persona
titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del Departament (DOGC núm. 5930, de
28.7.2011).
I de l’altra,
en nom i representació del Consorci de Benestar Social del Ripollès, amb NIF Q1700626C, el senyor
Joaquim Colomer i Cullel, 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 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.
2. 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.
3. 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.
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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.
4. 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.
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 del 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 2020-2021.
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.
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 del Benestar Social del Ripollès, d’acord amb el projecte
educatiu elaborat per aquesta corporació en coordinació amb el Departament d’Educació.
El Consorci del 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.
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Així mateix, el Consorci del 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 del Benestar Social del Ripollès.
1. Per tal de desenvolupar els serveis d’atenció educativa complementària en UEC, facilitarà 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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
5. Garantirà l’existència d'una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir les responsabilitats derivades del
desenvolupament de la UEC.
6. 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.
7. Garantirà la realització d’un treball de disseny o planificació del curs prèviament a la recepció de
l’alumnat des del dia 1 de setembre de 2020.
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.
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 del Benestar Social del Ripollès assumeix la prestació del servei per mitjà de la
gestió de 10 places d’horari parcial que 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 del 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 del Benestar Social del Ripollès disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir les
responsabilitats derivades del desenvolupament de la UEC.
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El Consorci del 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 del 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 2020
serà de 16.160,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària D/226002800/4240/0000 del centre
gestor EN0702 del pressupost per al 2020, i per al període de gener a juny de 2021 la quantitat màxima
a aportar serà de 24.240,00 euros, que aniran amb càrrec a la posició pressupostària equivalent del
pressupost del 2021.
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·laborador 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 fins al 30 de juny de 2021 i
sense possibilitat de pròrroga.
DESENA.- Les causes de resolució del conveni són les recollides a l’article 51 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.
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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.”

Segon. Publicar aquest conveni en el Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya
compliment d’allò establert en l’article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en el portal
transparència tal i com estableix l’article 8 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

en
de
de
de

Tercer. Publicar extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en compliment d’allò establert en els articles 110.3 i 112.2 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Quart. 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 anteriors acords, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta resolució.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
12. APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE PROTECCIÓ DE DADES EN RELACIÓ AL
PROGRAMA ESTALVI ENERGÈTIC I PROBRESA ENERGÈTICA DE LA DIPTUACIÓ DE
GIRONA
Motivació
La Diputació de Girona ha contractat a l’empresa contractista per dur a terme el
desenvolupament de l’Eix 1 del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la
Diputació de Girona.
El Consorci de Benestar social del Ripollès facilitarà dades de caràcter personal a l’empresa
contractista per tal que aquestes puguin desenvolupar l’objecte del contracte. Per a la prestació
d’aquests serveis, l’empresa contractista haurà d’accedir, obtenir o tractar dades de caràcter
personal responsabilitat del responsable.
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D’acord amb la normativa de protecció de dades, el tractament de dades de caràcter personal
per part de tercers per a oferir serveis al responsable, requereix la seva formalització
documental amb indicació dels deures i obligacions en relació a aquest tractament.
L’empresa contractista es troba al corrent del compliment de la normativa vigent en matèria de
protecció de dades, incloses les mesures exigides pel 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 (en endavant
Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i la normativa complementària. Compleix
els procediments i mesures de seguretat exigits per aquesta normativa i, en conseqüència, pot
assumir amb plenes garanties la prestació d’aquests serveis.
L’esmentada normativa exigeix que l’encàrrec de prestació d’un servei que comporti el
tractament de dades de caràcter personal, s’ha de formalitzar amb la signatura d’un document
en el que constin les obligacions de qui rep aquest encàrrec en relació al tractament d’aquestes
dades.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el document de protecció de dades en relació al programa d’estalvi energètic i
pobresa energètica de la Diputació de Girona, que es transcriu literalment a continuació:
“R E U N I T S
D’una part,
El Sr. Joaqum Colomer Cullell, en qualitat de president, en nom i representació del Consorci de
Benestar Social del Ripollès, amb CIF Q1700626C i domicili Al C/Progrés, 22 de Ripoll ( CP
17500) en endavant el responsable.
D’altra part,
El Sr. Andreu Camprubí Trepat, en nom i representació del Risell SCCL, amb CIF F25745795 i
domicili a carrer de la Indústria 3 7è, de Barcelona (CP 08036), en endavant l’empresa contractista
o l’encarregat del tractament.
Es reconeixen mútuament i recíproca, capacitat per actuar en aquestes representacions i
EXPOSEN
A) Que la Diputació de Girona ha contractat a l’empresa contractista per dur a terme el
desenvolupament de l’Eix 1 del Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació
de Girona.
B) Que el Consorci de Benestar social del Ripollès facilitarà dades de caràcter personal a
l’empresa contractista per tal que aquestes puguin desenvolupar l’objecte del contracte.
C) Que, per a la prestació d’aquests serveis, l’empresa contractista haurà d’accedir, obtenir o
tractar dades de caràcter personal responsabilitat del responsable.
D) Que, d’acord amb la normativa de protecció de dades, el tractament de dades de caràcter
personal per part de tercers per a oferir serveis al responsable, requereix la seva formalització
documental amb indicació dels deures i obligacions en relació a aquest tractament.
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E) Que l’empresa contractista es troba al corrent del compliment de la normativa vigent en matèria
de protecció de dades, incloses les mesures exigides pel 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 (en endavant
Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i la normativa complementària. Compleix els
procediments i mesures de seguretat exigits per aquesta normativa i, en conseqüència, pot
assumir amb plenes garanties la prestació d’aquests serveis.
F) Que l’esmentada normativa exigeix que l’encàrrec de prestació d’un servei que comporti el
tractament de dades de caràcter personal, s’ha de formalitzar amb la signatura d’un document en
el que constin les obligacions de qui rep aquest encàrrec en relació al tractament d’aquestes
dades.
I per aquests motius, les parts subscriuen el present document d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
Mitjançant la signatura d’aquest document s’habilita a l’empresa contractista a tractar per compte
de responsable, les dades de caràcter personal necessàries per desenvolupar l’Eix 1 del Programa
d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona. El contractista tractarà les
dades en qualitat d’encarregat del tractament per al compliment de les finalitats inherents del
programa.
El tractament comportarà la recollida, utilització, consulta i interconnexió de les dades, i s’efectuarà
remotament en equips propis de l’empresa contractista.
SEGONA.- Informació afectada
Per portar a terme l’encàrrec el Consorci de Benestar Social del Ripollès posa a disposició de
l’empresa contractista les dades dels col·lectius que compleixen els requisits per ser partícips del
Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona de la classe o
classes següents:
-

identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal, adreça electrònica, telèfon.
característiques personals: dades familiars.
circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o possessions.
acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, experiència.
ocupació: lloc de treball.
econòmiques, financeres i d’assegurances: econòmiques de nòmina.
característiques especials: salut.

TERCERA.- Durada de l’encàrrec de tractament
Aquest encàrrec serà vigent mentre ho sigui el contracte amb l’empresa contractista signat en data
18 de febrer de 2020.
QUARTA.- Obligacions de l’encarregat de tractament
1. El contractista s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat objecte d’aquest
encàrrec. En cap cas podrà utilitzar les dades per a finalitats diferents.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable. Si el contractista considera que
alguna de les instruccions rebudes és contrària a una norma legal, n’ha d’informar immediatament
al responsable.
c) Registrar documental els tractaments de dades que porta a terme, amb els continguts exigits
per l’article 30 del RGPD.
d) Disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que
ha adoptat i aplica.
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e) No comunicar les dades a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa del
responsable, en els supòsits legalment admissibles i en consonància amb les finalitats pròpies de
l’encàrrec rebut.
f) Comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix al responsable, d’acord amb
les instruccions d’aquest segon. En aquest cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per
escrit, a qui s’han de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que
cal aplicar per procedir a la comunicació.
g) Quan per complir l’encàrrec rebut, hagués de transferir dades a un país tercer (no membre de la
Unió Europea), informar-ne al responsable de manera prèvia, excepte que la normativa vigent ho
prohibeixi per raons d’interès públic.
h) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut
accés en virtut d’aquest encàrrec, sense límit temporal i fins i tot després que finalitzi la relació
contractual.
i) Garantir que les persones autoritzades a tractar dades personals es comprometen, de forma
expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat
corresponents, obligacions de les quals cal informar-los convenientment. Garantir la formació
d’aquestes persones en matèria de protecció de dades. Mantenir a disposició del responsable la
documentació que acredita que es compleixen aquestes obligacions.
j) Correspon al responsable complir les obligacions derivades del dret de totes les persones a ser
informades en el moment de recollir les dades.
k) Col·laborar amb el responsable si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la protecció de
dades.
l) Col·laborar amb el responsable en les consultes prèvies a l’autoritat de control si escau realitzarles.
m) Posar a disposició del al responsable la informació necessària per demostrar que compleix les
seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que efectuïn el al
responsable o un altre auditor autoritzat pel mateix.
n) Implantar les mesures de seguretat suficients per garantir la seguretat, disponibilitat i
confidencialitat de les dades. En tot cas implantarà mecanismes per:
- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis
de tractament.
- Garantir la restauració de la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d’incident.
- Operar, quan sigui possible i necessari, amb les dades xifrades o seudonimitzades.
- Efectuar la verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
2. En relació a les dades de caràcter personal que el contractista obtingui durant el
desenvolupament del servei, s’obligarà igualment a:
a) Informar als/les interessats/des de les cessions de dades al responsable i les finalitats de tals
cessions.
b) Informar i sol·licitar el consentiment dels/les interessats/des per efectuar tals cessions.
c) Atendre i garantir en tot moment l’exercici dels drets vinculats a la protecció de dades personals
dels/les interessats/des en relació al tractament de les seves dades personals facilitades en el
desenvolupament del servei.
3. El responsable vetllarà perquè el contractista compleixi les seves obligacions. Per tal de poder
supervisar el tractament, demanarà al contractista la informació que consideri necessària.
CINQUENA.- Interlocutors
Als efectes del bon compliment de les relacions contractuals entre les parts en relació al
tractament de les dades personals, el contractista informa de les referències de la persona que
actuarà com a interlocutora en matèria de protecció de dades: Gemma Tolosa Giribert
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Al mateix temps el responsable informa de les referències del seu Delegat de protecció de dades:
Telefònica Solucions d'Informàtica i Comunicacions d'Espanya SAU, amb CIF A78053147 i domicili
en Districte Telefónica, Ronda de la Comunicació s/n 28050 Madrid,
sent la persona de contacte la Sra. María Loza Corera.
SISENA.- Violacions de seguretat
El contractista ha d’informar al responsable, sense dilació indeguda i en qualsevol cas en el termini
màxim de 24 hores, de les violacions de la seguretat que afectin les dades personals objecte del
tractament, juntament amb la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. La
informació es proporcionarà per mitjà de correu electrònic i haurà d’incloure almenys la informació
següent:
- Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat incloses, quan sigui possible, les
categories i el nombre aproximat d'interessats afectats, i les categories i el nombre aproximat de
registres de dades personals afectats.
- Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat.
- Descripció de les mesures adoptades o proposades incloses, si escau, les mesures adoptades
per limitar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar tota la informació de manera immediata, la informació s’ha de facilitar de
manera gradual però sense dilació.
SETENA.- Exercici dels drets per part dels interessats
1. El contractista assistirà el responsable en la resposta a l’exercici dels drets següents:
- Accés, rectificació, supressió i oposició.
- Limitació del tractament
- Portabilitat de dades
- No ser objecte de decisions per processos automatitzats, inclosa elaboració de perfils.
2. Quan les persones afectades exerceixin els seus drets davant el contractista, aquest ho ha de
comunicar al responsable per escrit en el termini màxim d’un dia (dies laborables) a partir del
moment en que s’hagi rebut la sol·licitud. Li lliurarà també tota la informació que pugui ser rellevant
per resoldre la sol·licitud.
VUITENA.- Resolució de l’encàrrec i destí de les dades
Amb la resolució de la relació contractual el contractista lliurarà al responsable les dades de
caràcter personal i, si escau, els suports on constin. No obstant, si el responsable ho determinés,
l’encarregat lliurarà a un nou encarregat, que el responsable designi per escrit, les dades de
caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació.
En qualsevol cas, amb la resolució de la relació contractual el contractista deixarà de tractar les
dades. No obstant això, l’encarregat podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades i sense que puguin ser objecte de tractament, mentre es puguin derivar
responsabilitats de l’execució de la prestació.
NOVENA.- Llei aplicable i fur
El contingut del present document es regirà i interpretarà conforme a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per a les controvèrsies que es poguessin
produir en la seva aplicació i interpretació, les parts es sotmetran a la competència dels tribunals
de la ciutat de Girona amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Segon. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president del Consorci, senyor
Joaquim Colomer Culllell, per a dur a terme els anteriors acords i de forma expressa el
document transcrit en l’apartat motivació d’aquesta resolució.
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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.
13. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE RIBES DE
FRESER REFERENT AL SERVEI DE TREBALLADORA SOCIAL.
Aquest assumpte es deixa sobre la taula per a millor estudi.
14. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA DINAMITZACIÓ ESPORTIVA I JUVENIL AMB EL
CONSELL ESPORTIU DEL RIPOLLÈS
Motivació
La Llei de l’esport de Catalunya regula les entitats esportives de segon nivell, com són les
agrupacions esportives, de la naturalesa jurídica de les quals participen els consells esportius.
En el capítol 2 de les agrupacions esportives, estableix, en el seu article 13 que “S’entén per
agrupació esportiva, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol associació o entitat privada amb
personalitat jurídica i capacitat d’obrar i amb domicili a Catalunya, integrada per persones
físiques o jurídiques, amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar l’activitat física o
poliesportiva sense afany de lucre. Aquestes associacions no poden exercir cap funció pròpia
de les federacions esportives amb relació a l’activitat competicional, llevat que hi hagi mutu
acord”.
L’article 16 de la mateixa llei diu que “ Els consells esportius, com a agrupacions esportives,
són entitats privades d’interès públic i social, sense afany de lucre, que tenen per objecte el
foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar, els quals, si escau,
als efectes d’executar o gestionar la política esportiva dels consells comarcals, poden establir
els convenis de col·laboració corresponents”.
L’article 5 a), dels estatuts del consell esportiu estableix que una de les funcions i les activitats
és: “Coordinar i organitzar les activitats esportives en edat escolar dintre de la comarca del
Ripollès.” Atès que, segons l’article 5 f), dels estatuts del consell esportiu una de les seves
funcions i activitats són:
“Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la Generalitat
de Catalunya, els Ajuntaments i el Consell Comarcal, i altres entitats públiques o privades
competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se.”
El Consorci de Benestar Social del Ripollès és un ens comarcal que treballa pel benestar i
l’autonomia de les persones, amb la vocació de ser un instrument al servei de la igualtat
d’oportunitats a la societat de la comarca.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès té una línia de treball amb la infància i
l’adolescència en risc per tal d’afavorir el desenvolupament personal, la integració social i
l’adquisició d’aprenentatges dels infants i els adolescents de 0 a 18 anys de la comarca.
L’article 85 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 estableix com a competència de la comarca la
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d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de la
comarca.
L’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a) com a
competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
L’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa
els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les administracions pel que fa a
l’administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de bases de règim local que diu en el seu
apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les
administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit
es pronuncia l’art. 144 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.
L’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, estableix el marc
general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i
regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de
col·laboració entre ambdues administracions.
L’art.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que
resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a
terme les administracions públiques entre elles.
L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les administracions públiques
que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per a la prestació
de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de
les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada
administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General en virtut d’allò
previst en l’article 11 dels estatuts reguladors del Consorci, publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona de data 15 de febrer de 2018.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar Conveni per a la dinamització esportiva i juvenil entre Consorci de Benestar
Social del Ripollès i el Consell Esportiu del Ripollès, que es transcriu, literalment a continuació:
Conveni per a la dinamització esportiva i juvenil entre Consorci de Benestar Social del
Ripollès i el Consell Esportiu del Ripollès
Reunits
D’una part el Sr. Joaquim Colomer i Cullell, president del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, en representació d’aquest consorci
De l’altra part el Sr. Xavier Guitart Cano, president del Consell Esportiu del Ripollès, en
representació d’aquesta entitat
Exposen
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Atès que la Llei de l’esport de Catalunya regula les entitats esportives de segon nivell, com són
les agrupacions esportives, de la naturalesa jurídica de les quals participen els consells
esportius.
Atès que en el capítol 2 de les agrupacions esportives, estableix, en el seu article 13 que
“S’entén per agrupació esportiva, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol associació o entitat
privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i amb domicili a Catalunya, integrada per
persones físiques o jurídiques, amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar l’activitat
física o poliesportiva sense afany de lucre. Aquestes associacions no poden exercir cap funció
pròpia de les federacions esportives amb relació a l’activitat competicional, llevat que hi hagi
mutu acord”.
Atès que l’article 16 de la mateixa llei diu que “ Els consells esportius, com a agrupacions
esportives, són entitats privades d’interès públic i social, sense afany de lucre, que tenen per
objecte el foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar, els quals,
si escau, als efectes d’executar o gestionar la política esportiva dels consells comarcals, poden
establir els convenis de col·laboració corresponents”.
Atès que, segons l’article 5 a), dels estatuts del consell esportiu estableix que una de les
funcions i les activitats és:
“Coordinar i organitzar les activitats esportives en edat escolar dintre de la comarca del
Ripollès.”
Atès que, segons l’article 5 f), dels estatuts del consell esportiu una de les seves funcions i
activitats són:
“Executar les activitats esportives que puguin encomanar els òrgans esportius de la Generalitat
de Catalunya, els Ajuntaments i el Consell Comarcal, i altres entitats públiques o privades
competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se.”
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès és un ens comarcal que treballa pel
benestar i l’autonomia de les persones, amb la vocació de ser un instrument al servei de la
igualtat d’oportunitats a la societat de la comarca.
Atès que el Consorci de Benestar Social del Ripollès té una línia de treball amb la infància i
l’adolescència en risc per tal d’afavorir el desenvolupament personal, la integració social i
l’adquisició d’aprenentatges dels infants i els adolescents de 0 a 18 anys de la comarca.
Per tot això,
Convenen
1. Col·laborar en la promoció i la realització d’activitats fisicoesportives entre els infants i els
adolescents que participen en les activitats organitzades pel Consorci de Benestar Social del
Ripollès.
2. Les activitats que s’oferiran seran activitats no competitives que treballaran els valors
inherents a la pràctica esportiva i que afavoreixen la interrelació entre els participants.
3. El consell esportiu assumirà el disseny de les activitats, amb la supervisió de les tècniques
del consorci, i també aportarà els tècnics esportius necessaris per a realitzar-les. El personal
aportat complirà amb les disposicions legals vigents.
4. El consorci serà el responsable de cercar els espais necessaris per a la realització de les
activitats.
5. El cost dels tècnics encarregats de dirigir les activitats s’assumirà entre el consorci i el
consell esportiu d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cadascuna de les entitats.
6. El calendari de les activitats, la seva durada i la seu d’aquestes, d’acord amb la disponibilitat
pressupostària de les dues entitats, s’acordarà al principi de cada curs escolar entre els tècnics
i les tècniques del serveis socioeducatius del consorci i del consell esportiu.
7. La vigència d’aquest conveni és d’un curs escolar o temporada esportiva, si ve es renovarà
automàticament si cap de les dues parts no comunica el contrari.”
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Segon. Publicar aquest conveni en el Registre de convenis de la Generalitat de Catalunya
compliment d’allò establert en l’article 103 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en el portal
transparència tal i com estableix l’article 8 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre,
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

en
de
de
de

Tercer. Publicar extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en compliment d’allò establert en els articles 110.3 i 112.2 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Quart. 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 anteriors acords, i de forma expressa el conveni objecte d’aquesta resolució.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
15. INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ
La direcció exposa la situació actual en relació als diferents serveis que s’estan portant a terme
vinculats amb la COVID19 i alhora aprofita per informar que es continua treballant amb la
col·laboració amb les demés administracions, així com també amb entitats i associacions del
territori.
16. 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 8 de juliol 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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