Expedient: 101-005-2020
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 48 – 5/2020
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 48 – 5/2020
Junta General Ordinària
Data: 3 de novembre 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: 16:00 hores
Hora final: 16:55 hores
Número total de pàgines acta: 7, enumerades de la 1 a la 7.
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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 8 de juliol de 2020
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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 8 de juliol 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 23 de setembre 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 23 de setembre 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 DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA PER A L’EXERCICI 2021.
Motivació.
Vist el projecte de Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès per a
l’exercici de 2021, elevat a aquesta Junta General en la forma prevista a l’article 168.4, del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 18.1 del Reial Decret 500/90 de Pressupostos de
les Entitats Locals.
Així mateix, i vista la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal del
Consorci.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el Pressupost General d’aquest Consorci de Benestar Social del Ripollès per a
l’exercici de 2021 i proposar a l’ajuntament de Ripoll per a la seva aprovació i tramitació, junt
amb les seves bases d’execució en la forma detallada a continuació:
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INGRESSOS
CAPÍTOL

CONCEPTE

IMPORT

1

IMPOSTOS DIRECTES

0,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

0,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

8

VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

0,00

9

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL INGRESSOS

150.000,00
1.917.523,27
3.000,00
0,00

2.070.523,27
DESPESES

CAPÍTOL

CONCEPTE

IMPORT

1

REMUNERACIONS DE PERSONAL

2

COMPRA DE BENS CORRENTS

3

INTERESSOS

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6

INVERSIONS REALS

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

8

VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

0,00

9

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

1.569.389,58
323.824,60
4.010,00
173.289,09
10,00

0,00

2.070.523,27

Resultant, per tant, anivellat en els seus totals de ingressos i de despeses.
Segon. Aprovar la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats al personal del
Consorci i que regirà durant l’exercici del 2021, segons el següent detall:

PERSONAL PLANTILLA DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
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DENOMINACIÓ

GRUP PLACES AMORTITZACIÓ VACANT
Director/a
L1
1
0
Psicòleg/oga
L1
3
2
0
Pedagògeg/oga
L1
1
11
Treballador/a social
L1
14
2
Tècniques plans
L2
2
7
Educador/a especialitzada
L2
8
1
Fisioterapeuta/Terapeuta ocupacionalL2 L2
1
2
Administratiu/va
L3
3
2
Auxiliar administratiu/va
L4
2
20
Treballador/a familiar
L4/L5
23
1
Conductor/a
L5
1
4
Monitor/a
L4
4
TOTAL

63

52

Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret fora menester al Sr. President, per a sol·licitar,
tramitar, subscriure i realitzar quantes gestions calguin per tal d’obtenir possibles operacions
de crèdit que puguin sorgir al llarg de l’exercici, així com els tipus d’interès, comissions i
terminis vigents que tinguin les diferents entitats financeres en el mercat en el moment de
subscriure’ls.
Quart. Trametre el Pressupost General i la Plantilla Orgànica, a l’Ajuntament de Ripoll per tal
que integri el pressupost del Consorci, en el pressupost general de l’Ajuntament, com a ens
d’adscripció del Consorci, per tal que procedeixi a la seva tramitació conjunta una vegada
aprovat pel Plenari municipal de l’Ajuntament i s’exposi durant QUINZE dies hàbils, dins dels
quals qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi en contra i davant
l’Ajuntament, les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè. Durant aquests terminis els interessats podran presentar, si ho creuen oportú, les
reclamacions i/o suggeriments davant l’Ajuntament de Ripoll, el qual donarà trasllat a la Junta
General per tal que en el termini d’un mes resolgui i doni trasllat a l’Ajuntament.

Sisè. Donar trasllat de l’expedient a l’Ajuntament de Ripoll per a la seva tramitació.
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 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020
Aquest assumpte es deixa damunt la taula per a millor estudi.
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4. APROVACIÓ CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A FAVOR DE L’ENTITAT
SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SL PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA PER AL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Aquest assumpte es queda damunt la taula per a millor estudi.
5. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT
CATALÀ DE LES DONES AMB MATÈRIA DE VIOLÈNCIA I IGUALTAT DE GÈNERE
Motivació
Vist el conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les Dones amb matèria de violència i
igualtat de gènere signat pel President del Consorci de Benestar Social en virtut d’allò previst
en els estatuts vigents del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 33 de data 15 de febrer de 2018, no poden demorar la seva signatura fins a la
celebració d’aquesta Junta, per qüestions d’urgència degudament justificades per la direcció del
Consorci de Benestar Social del Ripollès.
Disposició
La Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès resol:
Primer. Ratificar l’aprovació i signatura del conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les
Dones amb matèria de violència i igualtat de gènere.
Segon. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
6. APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I
EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA COOPERACIÓ EN LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL ALS MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS.
Motivació
Vist el conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Consell Comarcal del
Ripollès per a la cooperació en la prestació del servei de Benestar Social als municipis de
Ripollès, que consta en l’expedient i la seva justificació per a la seva aprovació per part de
l’òrgan competent del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
L’article 103 de la CE, l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector públic,
l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 108 i
següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen expressament
la possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de
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cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les
competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Els articles 140.1.c), 141.2 i concordants de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim del sector
públic, prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions
públiques en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves
competències i l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques estableix la facultat de les administracions locals d’establir
convenis sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic i versin sobre matèries no
susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen encomanat.
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueix al
municipi la competència “per a promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal” i vist que l'article 26
preveu com a obligatòria la pavimentació dels camins. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En l’article 25 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Organització
Comarcal de Catalunya regula l’assignació de competències del Consell Comarcal.
L’article 10 i i els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i els articles 144.c) i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que, a banda de
reflectir els deures de col·laboració i cooperació recíproca que vinculen totes les
administracions públiques locals, estableixen clarament la possibilitat que aquests deures
s’instrumentin a través de convenis interadministratius.
La competència per a l’aprovació del conveni recau a la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès en virtut d’allò establert en els estatuts reguladors del Consorci
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 33 de data 15 de febrer de
2018.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Consell
Comarcal del Ripollès per a la cooperació en la prestació del servei de benestar social als
municipis del Ripollès que consta en l’expedient.
Segon. Comunicar aquesta resolució al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya
als efectes de donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació i bon govern.
Tercer. Publicar extracte del conveni a la pàgina web municipal i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Cinquè. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joaquim
Colomer Cullell, per signar tots i cada un dels documents que siguin necessaris per a dur a
terme els anteriors acords, i de forma expressa per a la signatura del conveni objecte d’aquesta
resolució.
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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.
7. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
La directora informa que es manté l’atenció presencial al 100% ja que per la via telemàtica no
té resultats i només hi ha un parell de persones estan fent teletreball per tal de poder esponjar
l’espai, però la resta de professionals de moment segueixen essent treballadores presencials.
Continua la seva intervenció informant que la setmana vinent vindran responsables d’habitatge
al Consell d’Alcaldes i es realitzarà una introducció en relació a les necessitats del territori, i vol
aconsellar que es facin compres dels habitatges que estan en el mercat a fi d’obtenir una major
disponibilitat pública.
8. 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 3 de novembre 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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