Expedient: 101-004-2020
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 47 – 4/2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 47 – 4/2020
Junta General Extraordinària
Data: 23 de setembre 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: 18:00 hores
Hora final: 18:35 hores
Número total de pàgines acta: 8, enumerades de la 1 a la 8.
Assistents
Joaquim Colomer i Cullell
Dolors Costa i Martínez
Joan Maria Roig i Altés
Assisteixen amb veu i sense vot
Elisabeth Ortega i Larriba, Directora
Helena López Sola, Interventora
Gerard Soldevila i Freixa, Secretari
Absents amb justificació
Jordi Munell i Garcia, Vicepresident
Absents sense justificació
Cap
President
Joaquim Colomer i Cullell
Secretari
Gerard Soldevila i Freixa
Convocatòria i Quòrum
Els membres de la Junta General han estat convocats en temps i forma, no havent cap
impediment legal per a dur a terme la realització de la Junta General, i una vegada comprovada
l’assistència es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar la Junta, quòrum que es
manté en el transcurs de la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents:
ACORDS
1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019
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L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que, al finalitzar l’exercici pressupostari, les
entitats locals formaran el compte general que posarà de manifest la gestió realitzada en els
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

La Regla 45.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat pública (ICAL 2013),
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, disposa que els comptes
anuals són el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de canvis en
el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la
memòria. Com a documentació complementària, la regla 45.3 assenyala que s’han
d’incloure les actes d’arqueig, les certificacions bancàries i, en cas de discrepància,
l’estat conciliatori.
Els comptes anuals dels consorcis adscrits els ha de rendir i trametre el seu president, i
han de ser proposats inicialment pels seus òrgans competents.
L’article 212.2 del TRLRHL, així com la regla 49 de ICAL 2013, disposen que el compte
general se sotmetrà a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat abans
de l’1 de juny de l’exercici immediat següent. El compte general i l’informe de la
Comissió Especial de Comptes s’exposaran al públic pel termini de 15 dies, durant els
quals i 8 més els interessats, podran presentar reclamacions, reparaments o
observacions. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les
reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè
pugui ser aprovat abans de l’1 d’octubre i rendit, degudament aprovat, a la Sindicatura
de Comptes abans del 15 d’octubre.
La Regla 49.4 de la ICAL 2013 assenyala que l’aprovació del compte general és un
acte essencial per a la seva fiscalització per part dels òrgans de control extern, que no
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
El Real Decret Legislatiu 11/2020, del 31 de març, per el que s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19,
modificat per el Real Decret Legislatiu 19/2020, del 26 de maig, estableix que davant
una declaració de l’estat d’alarma i mentre s’estengui la vigència d’aquest, els terminis
d’elaboració i rendició dels Comptes anuals resten suspesos. Així, tal i com exposa
l’informe emès per la Secretaria d’aquest Consorci, els terminis exposats queden
ampliats en 99 dies naturals.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar els estats i comptes anuals del Consorci Benestar Social del Ripollès
de l’exercici 2019 en els termes i amb la documentació que consta a l'expedient.
Segon. Trametre els comptes anuals i la documentació complementària, segons
annexos que formen part de l’expedient, del Consorci De Benestar Social del Ripollès a
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la Intervenció de l’Ajuntament de Ripoll, per tal que pugui formar el compte general de
l’entitat.
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. ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL CONSELL COMARCAL DEL SERVEI
DE
MANTENIMENT
INFORMÀTIC,
SUPORT
EN
EL DESPLEGAMENT
DE
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I DELS SERVEIS DEL CONSORCI AOC.
Motivació.
El Consell Comarcal del Ripollès es presta a promoure i tramitar un expedient de contractació
conjunta del servei de manteniment informàtic, suport en el desplegament de l’administració
electrònica i dels serveis del consorci AOC, que inclou el Consell Comarcal i els seus ens
adscrits, així com els ajuntaments i consorcis públics de la comarca que s’hi vulguin adherir.
El termini del contracte serà de dos anys, prorrogable com a màxima dos anys més, i el preu
unitari màxim revist per a la prestació del servei pel Consorci de Benestar Social del Ripollès
serà de com a màxim de 22 €/hora sense IVA, que resulta un preu de 26,62 €/hora IVA inclòs.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès té interès en adherir-se a la contractació agregada
del servei de manteniment informàtic, suport en el desplegament de l’administració electrònica i
dels serveis del consorci AOC, que està impulsant el Consell Comarcal.
L’article 228.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), disposa que les entitats
socials, així com els organismes i entitats dependents, podran adherir-se a sistemes
d’adquisició centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès tal i com estableix 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. Adherir-se al procediment de contractació agregada pel servei de manteniment
informàtic, suport en el desplegament de l’administració electrònica i dels serveis del
Consorci AOC, que durà a terme el Consell Comarcal del Ripollès i es compromet a
aprovar i formalitzar el conveni que regularà les obligacions de cadascuna de les parts.
Segon. Sol·licitar 300 hores anuals de prestació del servei de manteniment informàtic,
suport en el desplegament de l’administració electrònica i dels serveis del Consorci
AOC, per un import màxim de 22 €/hora sense IVA, que resulta un preu de 26,62
€/hora IVA inclòs.
Tercer. Comprometre’s a dotar els pressupostos dels exercici 2021 i 2022 en l’import
que sigui necessari per a fer front a la despesa derivada de la contractació agregada
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del servei de manteniment informàtic, suport en el desplegament de l’administració
electrònica i dels serveis del Consorci AOC, que en el seu moment formalitzi el Consell
Comarcal del Ripollès.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per tal que tingui
coneixement de la comunitat de la voluntat del Consorci de Benestar Social del Ripollès
d’adherir-se a la contractació agregada del servei de manteniment informàtic, suport en
el desplegament d’administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
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 ADDENDA DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Motivació
El 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i els ens locals
(en endavant, EL) titulars de contracte programa (en endavant, CP) van signar les condicions
per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria
de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al
període 2016-2019.
Durant aquest període s’han signat diverses addendes per adequar les actuacions d’ambdues
administracions a les noves realitats i a la millora dels serveis fruit del treball entre el DTSF i les
entitats municipalistes.
S’ha signat una Addenda de pròrroga del 2019 per a l’exercici 2020.
Que la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de
precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció d’ingressos de les
persones que han perdut la feina o perquè han vist dràsticament disminuït el volum d’activitat,
com també per l’especial incidència que pot tenir la malaltia en els col·lectius amb més fragilitat
perquè presenten malalties cròniques o també per raó de l’edat. Així mateix, és especialment
vulnerable la situació de les persones sense llar que no disposen d’un habitatge on poder
seguir les normes preventives de confinament.
La situació perllongada de confinament de la COVID-19, ha provocat un augment dels
indicadors d’incidència de la violència masclista contra les dones i els seus fill i filles. La
previsió és que la crisi social i econòmica que seguirà a la crisi sanitària agreugi aquesta
tendència. És per això que cal també adoptar mesures extraordinàries i ampliar el finançament
de la Fitxa 6 “Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència
masclista i els seus fills i filles“ que s’havia previst per aquest 2020.
L’acció pública de foment de l’associacionisme i el voluntariat requereix ara més que mai un
reforç extraordinari per pal·liar, gestionar i afrontar les dificultats derivades de la pandèmia
ateses les circumstàncies actuals, amb limitacions de mobilitat i d’acció, amb necessitat de
protecció i seguretat de tots els participants. Però, alhora, amb un increment de les persones
que s’ofereixen per fer voluntariat tant des de les entitats com des de xarxes i plataformes
informals. Aquesta nova realitat justifica les accions previstes.
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Que la nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa necessari que
s‘hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda de pròrroga CP per a l’any
2020 o a redimensionar serveis i actuacions que ja hi estaven inclosos.
Que el DTSF ha acordat incrementa el suport als ens locals amb les següents mesures
extraordinàries en quatre àmbits:
- Serveis d’atenció domiciliària (en endavant, SAD).
- Atenció a persones sense llar.
- Accions de voluntariat.
- Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència masclista i
pera als seus fills i filles.
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 l’addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies i el Consorci de Benestar Social del Ripollès en matèria de serveis socials, altres
programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant
l’exercici 2020, que es transcriu literalment a continuació:
“Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès en matèria de serveis socials, altres programes i serveis
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici
2020
REUNITS
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D’una banda, l’Honorable Senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que li corresponen d’acord amb la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret
234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
I de l’altra, l'Il·lustríssim Senyor Joaquim Colomer Cullell, President del Consorci de Benestar Social del
Ripollès, segons el que especifica l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús de les competències que li
atribueixen els estatuts de l’ens esmentat aprovats
MANIFESTEN
Que el 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, DTSF) i els ens locals (en
endavant, EL) titulars de contracte programa (en endavant, CP) van signar les condicions per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials,
i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.
Que durant aquest període s’han signat diverses addendes per adequar les actuacions d’ambdues
administracions a les noves realitats i a la millora dels serveis fruit del treball entre el DTSF i les entitats
municipalistes.
Que s’ha signat una Addenda de pròrroga del 2019 per a l’exercici 2020.
Que la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un efecte de precarització
dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció d’ingressos de les persones que han perdut la
feina o perquè han vist dràsticament disminuït el volum d’activitat, com també per l’especial incidència
que pot tenir la malaltia en els col·lectius amb més fragilitat perquè presenten malalties cròniques o
també per raó de l’edat. Així mateix, és especialment vulnerable la situació de les persones sense llar
que no disposen d’un habitatge on poder seguir les normes preventives de confinament.
La situació perllongada de confinament de la COVID-19, ha provocat un augment dels indicadors
d’incidència de la violència masclista contra les dones i els seus fill i filles. La previsió és que la crisi
social i econòmica que seguirà a la crisi sanitària agreugi aquesta tendència. És per això que cal també
adoptar mesures extraordinàries i ampliar el finançament de la Fitxa 6 “Sistemes de resposta urgent per
a dones que es troben es situació de violència masclista i els seus fills i filles“ que s’havia previst per
aquest 2020.
L’acció pública de foment de l’associacionisme i el voluntariat requereix ara més que mai un reforç
extraordinari per pal·liar, gestionar i afrontar les dificultats derivades de la pandèmia ateses les
circumstàncies actuals, amb limitacions de mobilitat i d’acció, amb necessitat de protecció i seguretat de
tots els participants. Però, alhora, amb un increment de les persones que s’ofereixen per fer voluntariat
tant des de les entitats com des de xarxes i plataformes informals. Aquesta nova realitat justifica les
accions previstes.
La nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa necessari que s‘hagin
d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda de pròrroga CP per a l’any 2020 o a
redimensionar serveis i actuacions que ja hi estaven inclosos.
Que el DTSF ha acordat incrementa el suport als ens locals amb les següents mesures extraordinàries
en quatre àmbits:
- Serveis d’atenció domiciliària (en endavant, SAD).
- Atenció a persones sense llar.
- Accions de voluntariat.
- Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència masclista i pera als
seus fills i filles.
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És per tot això que les parts volen subscriure la present Addenda de mesures extraordinàries de la
COVID-19.
ACORDS
Primer
Ampliar els termes de la cooperació, la col·laboració i la coordinació per a l’exercici 2020 amb les
mesures següents:
- Mesura 1: SAD.
- Mesura 2: Atenció a persones sense llar.
- Mesura 3: Accions de voluntariat.
- Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència masclista i
pera als seus fills i filles.
Les condicions que s’inclouen en aquests Addenda son d’aplicació només a aquestes mesures i per a
l’exercici 2020.
La concreció de cada mesura consta en les fitxes que s’adjunten a la present Addenda.
L’EL s’acull a les mesures que s’especifiquen en l’Annex Mesures i aportacions del DTSF, d’aquesta
Addenda.
Segon
L’ens local no ha de presentar cap projecte sobre aquestes mesures ja que totes dues parts han fet
seguiment conjunt des de l’inici de la pandèmia per identificar les necessitats i consensuar els acords
que inclou la present Addenda, la qual s’entén com el projecte consensuat entre les parts.
Tercer
Aquesta addenda abasta el període del 15 de març al 31 de desembre de 2020.
Quart
Modificar el procediment i termini de justificació per a les tres primeres mesures (SAD, persones sense
llar i voluntariat) en els termes següents:
- Els ens locals han de presentar entre els dies 1 i 5 de cada mes les dades corresponents a cadascuna
de les mesures que consten a l’annex. Les dades que s’han de presentar són les que figuren a l’apartat
d’avaluació de cada mesura.
- El termini de presentació de la justificació econòmica serà el mes de gener de 2021.
Pel que fa a la Mesura 4 (Violència masclista) es mantenen les condicions i terminis de les addendes de
pròrroga per al 2020.
Cinquè
El DTSF gestionarà una bestreta del 100% de la seva aportació segons els imports que consten en
l’Annex Imports econòmics d’aquesta Addenda per cadascuna de les quatre mesures.
Sisè
Les tres primeres mesures especificades en l’Acord Primer es duen a terme en virtut de l’acord entre el
Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i amb
càrrec al Fons social extraordinari per a la realització de mesures urgents, que tingui per objecte
exclusivament fer front a situacions extraordinàries derivades de la COVID-19, segons el que preveu el
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social de la COVID-19.
La quarta mesura, ampliació dels sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de
violència masclista i pera als seus fills i filles es dur a terme amb els fons procedents dels Pacto de
Estado contra la violència de gènere,
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Setè
La resta de condicions es mantenen d’acord amb les addendes de pròrroga per al 2020.”

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 de
Benestar Social del Ripollès, 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.
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 23 de setembre 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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