Expedient: 101-003-2021
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 52 – 3/2021
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 52 – 3/2021
Junta General Ordinària
Data: 12 de juliol de 2021
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: 17:30 hores
Hora final: 18:10 hores
Número total de pàgines acta: 26, enumerades de la 1 a la 26.
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
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
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Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents:
ACORDS
1. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS, L AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS , L
AJUNTAMENT DE RIPOLL I EL CONSELL COM ARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L
EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE MATERIAL A CONTRIBUIR A LA
LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA, ANY 2021, ATORGADA PER LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Motivació
L’Agència d’Energia del Ripollès de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR),
conjuntament amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) i l’Associació per la
gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura han promogut i tramitat el Pla contra la
Pobresa energètica al Ripollès, que vol proporcionar una metodologia de treball escalada per
implementar diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca del Ripollès.
El pla pivota sobre diferents objectius concrets:
a. Donar suport a llars en risc de pobresa energètica a diferents nivells.
b. Realitzar visites energètiques a un mínim de 6 llars en coordinació amb els tècnics
dels serveis socials comarcals i de l’Agència d’Energia Comarcal.
c. Requalificar professionalment persones en situació d’atur per exercir com a punt
d’enllaç entre el col·lectiu vulnerable i les entitats participants del projecte.
d. Mantenir un contacte periòdic (en sessions grupals o individualitzades) amb les llars
en risc de pobresa energètica per implementar-hi millores.
e. Treballar conjuntament amb les companyies elèctriques locals per combatre junts
les situacions de pobresa energètica.
Avui dia hi ha moltes persones a Catalunya que no poden mantenir el seu habitatge a una
temperatura adequada per un preu just i, entre aquestes, hi ha un percentatge creixent de
persones que no pot fer front a les factures dels subministraments de llum, aigua o gas.
Aquesta situació constitueix el que s’anomena pobresa energètica, un terme relativament
recent però que descriu una realitat que fa anys que es produeix i que el context econòmic
actual ha accentuat.
A la comarca del Ripollès s’han estat duent a terme diferents visites d’atenció energètica, així
com la incorporació de deshumificadors en llars i instal·lació de radiadors elèctrics.
La comarca del Ripollès, englobada dins la zona climàtica B, té uns requeriments tèrmics
elevats a l'hivern, degut a les baixes temperatures i a la quantitat de mesos freds. Per tant, en
els casos de pobresa energètica, s'ha de donar un suport a les persones que en pateixen.
Històricament, aquest suport es basava en la compra i entrega de bombones de gas butà, però
s'ha vist que aquest combustible genera grans problemes d'humitat, així com problemes de
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seguretat i sanitaris. És per això que el centre coordinador del projecte de pobresa energètica a
la comarca aposta per eradicar l'ús del gas butà a les llars i substituir-lo per radiadors elèctrics
d'alta eficiència energètica acompanyats d'un manual de bones pràctiques d'ús per minimitzar
l'impacte que el seu ús pugui tenir a la factura de l'electricitat.
Actualment, a la comarca del Ripollès hi ha detectades 128 famílies usuàries del Consorci de
Benestar Social del Ripollès que tenen com a font d'energia tèrmica el butà. Totes 128 reben
com a ajuda bombones de butà per part del Consorci de Benestar Social del Ripollès per poder
pal·liar el fred de l'hivern.
Per Decret del President del Consell Comarcal del Ripollès número 46/2021, de data 9 de
febrer de 2021, es va sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció per la compra de
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (radiadors i caldera –estufa de
pèl·let-), amb un pressupost de 10.000 euros, desglossats de la següent manera:
•
•

60 radiadors elèctrics A++ = 9.000 euros
1 estufa de pèl·let = 1.000 euros

La sol·licitud de subvenció efectuada preveu que a l'hora de repartir els radiadors elèctrics, de
les 128 famílies usuàries del Consorci de Benestar Social del Ripollès que tenen com a font
d'energia tèrmica el butà, es prioritzaran aquelles que tenen informes de serveis socials. Totes
128 famílies tenen expedient obert al Consorci de Benestar Social del Ripollès (resolucions,
informes socials...) per ser usuaris vulnerables, i d'aquestes, 18 tenen informe d'exclusió
residencial (ja que la resta no són titulars del subministrament). Per tant, es començarà a
treballar amb aquestes 18 famílies i a continuació es prioritzaran aquelles llars amb afectacions
sanitàries i ambientals (humitats, estufes en mal estat...) fins a arribar a un màxim de 60 equips
canviats, que són els que es sol·liciten a la present convocatòria.
A part, es vol fer una experiència pilot adquirint una estufa de pèl·let per posar en un pis social
que està rehabilitant l'ajuntament de Ripoll. Amb aquesta experiència es busca veure el control
dels usuaris sobre l'ús del pèl·let, i si aquesta font pot ser una alternativa al butà. Com que una
estufa de biomassa no és portable com un radiador, s'ha buscat un pis de propietat pública
destinat a usos socials.
Els usuaris amb els que es treballarà viuen en pisos de lloguer que no estan rehabilitats. Solen
ser pisos vells, amb tancaments de fusta, sense doble vidre i aïllaments en mal estat. Una de
les conseqüències de l'ús de butà és l'aparició d'humitats, presents en la majoria de les llars
amb les que treballem. En casos extrems, s'han disposat deshumificadors per poder
compensar la quantitat d'aigua que hi ha a les parets de la llar. Això, alhora, provoca problemes
de salut a les persones que resideixen en aquests pisos, a part del risc d'inhalació de monòxid
de carboni o explosió que tenen les estufes de butà.
En data 11 de maig de 2021, es va notificar al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Girona de data 4 de maig de 2021, pel qual es concedeix una
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subvenció al Consell Comarcal per import de 10.000 euros, per la compra de material per
contribuir a la lluita contra la pobresa energètica: 60 radiadors i 1 nevera.
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
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 de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès,
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del
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Ripollès per a l’execució de la subvenció per a la compra de material a contribuir a la lluita
contra la pobresa energètica, any 2021, atorgada per la Diputació de Girona, que es transcriu,
literalment, a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS, L’AJUNTAMENT DE
RIPOLL I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ DE LA
SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE MATERIAL A CONTRIBUIR A LA LLLUITA CONTRA LA
POBRESA ENERGÈTICA, ANY 2021, ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, senyor Joaquim Colomer i
Cullell, assistit per la secretària de la corporació, senyora Mireia Grau i Sadurní, en virtut de les
facultats conferides per acord del Consell de Govern del dia [...].
L’Ajuntament de Ripoll, representat pel seu alcalde, senyor Jordi Munell i Garcia, degudament
facultat per [...] de data [...].
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, representat pel seu president, el senyor Joaquim
Colomer i Cullell, degudament facultat per acord de la Junta General de data 12/7/2021.
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, representada pel seu president, el senyor Josep
Maria Farrés Penela, degudament facultat per [...]de data [...].
L’Ajuntament de Ripoll, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès, estan assistits pel senyor Gerard Soldevila Freixa, secretari dels
indicats ens.
Antecedents i motivació
2. L’Agència d’Energia del Ripollès de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR),
conjuntament amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) i l’Associació per la
gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura han promogut i tramitat el Pla contra la
Pobresa energètica al Ripollès, que vol proporcionar una metodologia de treball escalada
per implementar diferents mesures per fer front a la pobresa energètica a la comarca del
Ripollès.
El pla pivota sobre diferents objectius concrets:
a. Donar suport a llars en risc de pobresa energètica a diferents nivells.
b. Realitzar visites energètiques a un mínim de 6 llars en coordinació amb els tècnics
dels serveis socials comarcals i de l’Agència d’Energia Comarcal.
c. Requalificar professionalment persones en situació d’atur per exercir com a punt
d’enllaç entre el col·lectiu vulnerable i les entitats participants del projecte.
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d. Mantenir un contacte periòdic (en sessions grupals o individualitzades) amb les llars
en risc de pobresa energètica per implementar-hi millores.
e. Treballar conjuntament amb les companyies elèctriques locals per combatre junts les
situacions de pobresa energètica.
3. Avui dia hi ha moltes persones a Catalunya que no poden mantenir el seu habitatge a una
temperatura adequada per un preu just i, entre aquestes, hi ha un percentatge creixent de
persones que no pot fer front a les factures dels subministraments de llum, aigua o gas.
Aquesta situació constitueix el que s’anomena pobresa energètica, un terme relativament
recent però que descriu una realitat que fa anys que es produeix i que el context econòmic
actual ha accentuat.
A la comarca del Ripollès s’han estat duent a terme diferents visites d’atenció energètica, així
com la incorporació de deshumificadors en llars i instal·lació de radiadors elèctrics.
La comarca del Ripollès, englobada dins la zona climàtica B, té uns requeriments tèrmics
elevats a l'hivern, degut a les baixes temperatures i a la quantitat de mesos freds. Per tant, en
els casos de pobresa energètica, s'ha de donar un suport a les persones que en pateixen.
Històricament, aquest suport es basava en la compra i entrega de bombones de gas butà, però
s'ha vist que aquest combustible genera grans problemes d'humitat, així com problemes de
seguretat i sanitaris. És per això que el centre coordinador del projecte de pobresa energètica a
la comarca aposta per eradicar l'ús del gas butà a les llars i substituir-lo per radiadors elèctrics
d'alta eficiència energètica acompanyats d'un manual de bones pràctiques d'ús per minimitzar
l'impacte que el seu ús pugui tenir a la factura de l'electricitat.
Actualment, a la comarca del Ripollès hi ha detectades 128 famílies usuàries del Consorci de
Benestar Social del Ripollès que tenen com a font d'energia tèrmica el butà. Totes 128 reben
com a ajuda bombones de butà per part del Consorci de Benestar Social del Ripollès per poder
pal·liar el fred de l'hivern.
4. Per Decret del President del Consell Comarcal del Ripollès número 46/2021, de data 9 de
febrer de 2021, es va sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció per la compra de
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (radiadors i caldera –estufa de
pèl·let-), amb un pressupost de 10.000 euros, desglossats de la següent manera:
•
•

60 radiadors elèctrics A++ = 9.000 euros
1 estufa de pèl·let = 1.000 euros

La sol·licitud de subvenció efectuada preveu que a l'hora de repartir els radiadors elèctrics, de
les 128 famílies usuàries del Consorci de Benestar Social del Ripollès que tenen com a font
d'energia tèrmica el butà, es prioritzaran aquelles que tenen informes de serveis socials. Totes
128 famílies tenen expedient obert al Consorci de Benestar Social del Ripollès (resolucions,
informes socials...) per ser usuaris vulnerables, i d'aquestes, 18 tenen informe d'exclusió
residencial (ja que la resta no són titulars del subministrament). Per tant, es començarà a
treballar amb aquestes 18 famílies i a continuació es prioritzaran aquelles llars amb afectacions
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sanitàries i ambientals (humitats, estufes en mal estat...) fins a arribar a un màxim de 60 equips
canviats, que són els que es sol·liciten a la present convocatòria.
A part, es vol fer una experiència pilot adquirint una estufa de pèl·let per posar en un pis social
que està rehabilitant l'ajuntament de Ripoll. Amb aquesta experiència es busca veure el control
dels usuaris sobre l'ús del pèl·let, i si aquesta font pot ser una alternativa al butà. Com que una
estufa de biomassa no és portable com un radiador, s'ha buscat un pis de propietat pública
destinat a usos socials.
Els usuaris amb els que es treballarà viuen en pisos de lloguer que no estan rehabilitats. Solen
ser pisos vells, amb tancaments de fusta, sense doble vidre i aïllaments en mal estat. Una de
les conseqüències de l'ús de butà és l'aparició d'humitats, presents en la majoria de les llars
amb les que treballem. En casos extrems, s'han disposat deshumificadors per poder
compensar la quantitat d'aigua que hi ha a les parets de la llar. Això, alhora, provoca problemes
de salut a les persones que resideixen en aquests pisos, a part del risc d'inhalació de monòxid
de carboni o explosió que tenen les estufes de butà.
5. En data 11 de maig de 2021, es va notificar al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 4 de maig de 2021, pel qual es
concedeix una subvenció al Consell Comarcal per import de 10.000 euros, per la compra de
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica: 60 radiadors i 1 nevera.
De conformitat amb la resolució notificada:
•
Si en el termini d’un mes els beneficiaris no manifesten el contrari, s’entendrà
que accepten la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que
hi siguin d’aplicació.
•
Condicionar el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes,
al compliment de la vigent Ordenança General de subvencions de la Diputació de
Girona i a la presentació del compte justificatiu (model www.ddgi.cat), acompanyat de la
documentació que s’especifica al punt 12 de les bases, dins del termini que finalitza el
30 de novembre de 2021.
•
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la
Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin
objecte de subvenció.
PACTES:
1.

Primer. Objecte del conveni

Constitueix l’objecte d’aquest conveni regular la col·laboració dels diferents ens que el
subscriuen, en relació a l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la
lluita contra la pobresa energètica, any 2021, atorgada per la Diputació de Girona.
2.

Segon. Obligacions de les parts
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2.1. El Consell Comarcal executarà les obligacions derivades de la subvenció atorgada per la
Diputació de Girona a la qual es fa referència a l’antecedent 4, fins a la seva total justificació.
Tramitarà l’expedient de contractació per al subministrament del material inventariable previst
en la sol·licitud de subvenció i que és el següent:

Estaran inclosos en el contracte de subministrament, el transport de tot el material fins a la seu
del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer Progrés, 22, de Ripoll), excepte la caldera,
que es transportarà fins el domicili que es designi (Plaça. Europa, escala D, baixos, de Ripoll).
El procés per la selecció del contractista haurà de respectar la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic i les Bases d’Execució del Pressupost del Consell Comarcal
vigents.
Cedirà els radiadors a les famílies o entitats que resultin beneficiàries, de conformitat amb els
criteris acordats i que es detallen al pacte cinquè. Pel que fa a la instal·lació de la caldera,
anirà a càrrec de l’Ajuntament de Ripoll.
2.2. L’ADR s’ocuparà d’establir els criteris tècnics derivats del Programa d’estalvi energètic i
pobresa energètica de la Diputació de Girona, principalment de definir el material a subministrar
i que es relaciona en l’ANNEX 1.
2.3. El CBSR detectarà les famílies o entitats susceptibles de ser beneficiàries del material que
s’adquireixi i establirà els criteris que s’aplicaran per cedir-los aquest material. Conjuntament
amb l’ADR, farà el seguiment del destí d’aquests béns.
Els criteris per a l’adjudicació dels béns materials s’estableixen en el pacte cinquè.
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El CBSR i l’ADR, dins del marc de les seves competències, hauran de vetllar perquè el material
distribuït compleixi la finalitat a la qual està destinada la subvenció a la qual es fa referència en
l’antecedent 4.
2.4. L’Ajuntament de Ripoll es farà càrrec de la instal·lació de la caldera (estufa de pèl·let) en el
pis social que està rehabilitant el mateix Ajuntament.
3.

Tercer. Pressupost màxim del contracte que en el seu moment es formalitzi

El pressupost màxim del contracte de subministrament serà 10.000,00 €, que es destinarà a la
compra del material inventariable especificat al pacte 2.1. d’aquest conveni), per contribuir a la
lluita contra la pobresa energètica, així com les condicions generals i específiques fixades per
la seva aplicació.
Les característiques tècniques d’aquests béns i el seu nombre es detallen a l’ANNEX 1.
Quart. Relacions amb l'empresa adjudicatària
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació contractual de subministrar el material adquirit dins del
termini que s’atorgui, així com de transportar el citat material a:
4.

Radiadors: a la seu del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer Progrés, número
22, de Ripoll)
Caldera: en el domicili següent Plaça. Europa, escala D, baixos, de Ripoll
Cinquè. Criteris per a l’adjudicació de la cessió del material

Per poder ser beneficiari de la cessió d’ús del material que s’adquireixi, s’hauran de complir els
criteris següents:
A) RADIADORS
1. Ser usuari/a del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS), com a mínim durant els 4 mesos
anteriors a l’adjudicació i haver rebut algun ajut per la compra de butà, destinada a
l’escalfament de l’habitatge.
2. Compliment dels plans de treball establerts per SBAS.
3. Comprometre’s a guardar i entregar la facturació energètica de l’habitatge al llarg de la
primera anualitat a l’Oficina d’atenció energètica del Ripollès.
4. Acceptar els termes de la cessió.
Es preveu, inicialment, un major nombre de possibles beneficiaris que d’estoc
d’electrodomèstics. Per aquest motiu, s’utilitzaran els criteris que es descriuen a continuació, en
l’ordre de prioritat amb que s’assenyala a continuació:
1. El rati despesa energètica/ingressos de la unitat familiar.
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2. Disposar d’un informe d’exclusió residencial d’acord amb la LLEI 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica.
3. Disposar d’una auditoria energètica de l’habitatge a través de l’Oficina d’Atenció
Energètica del Ripollès.
B) CALDERA
La caldera de biomassa s’instal·larà a un pis social de l’Ajuntament de Ripoll. La instal·lació en
aquest pis social, de titularitat municipal, ve motivada per:
1. La instal·lació serà una prova pilot de funcionament per veure la idoneïtat del pèl·let
enfront combustibles fòssils en pisos amb ús social. La instal·lació en un pis social de
titularitat municipal, ens permetrà una millor monitorització i captació de dades de la
instal·lació;
2. La instal·lació d’una estufa de pèl·let, a diferència de la instal·lació d’un radiador elèctric,
requereix d’una obra civil que ha d’anar a càrrec del propietari. En aquest cas, anirà a
càrrec del propi Ajuntament;
3. La instal·lació de l’estufa de pèl·let és una instal·lació fixa. En cas que s’instal·lés a un
pis de titularitat privada i el lloguer del pis privat deixés de ser d’ús social, és complicat
canviar la instal·lació de pis.
Alhora, l’Ajuntament de Ripoll pot garantir que els llogaters del pis:
1. Tinguin un rati despesa energètica/ingressos de la unitat familiar baixa;
2. Que preferiblement disposin d’un informe d’exclusió residencial d’acord amb la LLEI
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica.
3. Que siguin susceptibles de disposar d’una auditoria energètica de l’habitatge a través de
l’Oficina d’Atenció Energètica del Ripollès.
Actualment, a la comarca, no hi ha cap altre habitatge de titularitat pública destinat a ús social
que pugui donar compliment als requisits i motius exposats anteriorment.
5.

Sisè. Seguiment i incidències

Es crearà una Comissió integrada per una persona designada pel CBSR i una persona
designada per l’ADR que s’encarregarà de determinar les famílies beneficiàries del material, de
conformitat amb els criteris establerts al pacte cinquè, i de fer el seguiment de la seva situació.
6.

Setè. Incompliment de les obligacions derivades d’aquest conveni

En cas que alguna de les parts incomplís els termes d’aquest conveni, en primera instància les
parts es comprometen a resoldre de forma amistosa les possibles controvèrsies que es puguin
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originar en la interpretació o aplicació d’aquest Conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa
juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
7.

Vuitè. Vigència del conveni

La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva formalització, fins a la total justificació
de la subvenció a la qual es fa referència a l’antecedent 4, que com a màxim es produirà en
data 30 de novembre de 2021. En cas de concedir-se una pròrroga a aquest termini, el conveni
també s’entendrà prorrogat.
8.

Novè. Modificació del conveni

En principi no es preveu cap causa expressa de modificació d’aquest conveni. Si al llarg de la
seva vigència sorgís una necessitat imprevista i justificada de modificació, requerirà en tot cas
l’acord unànime dels signants.
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts que subscriuen el present conveni informen a la resta de les parts que les dades
personals aportades, de la persona física que actua per si mateixa o, si escau, com a
representant de persona jurídica, seran tractades, per cadascuna de les parts, en qualitat de
Responsable del tractament.
La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és la formalització i execució
del present conveni.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual
es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar
d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, a més dels períodes establerts en la normativa
d'arxius i documentació.
Les dades podran ser cedides o comunicades als òrgans competents de l'Administració pública
i, si escau, a altres ens públics en els supòsits previstos legalment.
Les dades podran ser publicades, si escau, en els taulers, físics o electrònics, disposats a la
pàgina institucional o seu electrònica de les diferents entitats, en els diaris o butlletins oficials i,
en els registres oportuns, en particular, en el registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter
personal, els titulars de les dades personals podran exercitar els drets d'accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat i, si escau, oposició, mitjançant un escrit, acompanyat de
fotocòpia del DNI, Passaport o document identificatiu equivalent, a presentar a través del
Registre d'Entrada de cadascuna de les entitats. En cas d'estimar una vulneració del dret a la
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protecció de dades, podrà presentar una reclamació, en primer lloc, davant del Delegat de
Protecció de dades corresponent i, si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
https://apdcat.gencat.cat/
I en prova de conformitat signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data
esmentats en l’encapçalament.
9.

Onzè. Resolució i extinció del contracte

Seran causes de resolució i extinció d’aquest conveni, les següents:
o Els transcurs del seu període de vigència
o L’acord unànime de les parts.
o L’incompliment dels acords i compromisos assumits per qualsevol de les parts.
o Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
o Per impossibilitat sobrevinguda legal o material del seu compliment.
o Per denúncia prèvia amb una antelació mínima de dos mesos abans de la
finalització de la vigència del conveni.
o Per qualsevol de les causes legalment establertes.
10.

Dotzè. Jurisdicció competent

Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
interpretació, modificació, resolució i efectes.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni
per duplicat. “
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.
Votació
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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 ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ HORITZONTAL PER
DISPOSAR DE LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE GESTIÓ D’EXPEDIENT DE SERVEIS
SOCIALS (GESS),
ENTRE SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, SL I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS.
Motivació
En data 22 de juliol de 2020 es va signar el conveni de cooperació entre el Consorci de
Benestar Social del Ripollès i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L., per
disposar de la plataforma electrònica de gestió d’expedients de serveis socials (GESS).
El conveni subscrit preveu una vigència inicial de 4 anys.
L’esmentat conveni establia una contraprestació econòmica calculada en funció de criteris
objectius per a l’exercici 2020 de 19.000€ i s’hi establia que la quantificació per als següents
exercicis es faria en una addenda econòmica que recolliria la modificació anual d’acord amb el
que estableixin cada any els òrgans de govern de SUMAR.
En data 14 d’abril de 2021, el Consell d’Administració de SUMAR, S.L. va aprovar l’aportació
anual del Consorci de Benestar Social del Ripollès per a l’exercici de 2021 per un import de
22.000€.

Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar l’addenda al 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, que es transcriu, literalment, a continuació:
“ADDENDA AL 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.
A Girona, a data de signatura amb certificat digital.
REUNITS
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D’una part, el senyor Joaquim Colomer Cullell, president del Consorci de Benestar Social del
Ripollès per nomenament en sessió constitutiva celebrada el dia 11 de juliol de 2019 , 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.
I de l’altra, el senyor Josep Maria Vidal Vidal, president de SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, S.L., en endavant SUMAR, amb NIF B55023832 i domicili al Parc Científic
i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís Monturiol, Carrer Emili Grahit, núm. 91, bloc B, 3a planta
de 17003 Girona, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats
que li són atribuïdes i que li atorga l’article 21 dels Estatuts Socials de SUMAR, modificats i
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 12 de setembre de 2018.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per
la formalització d’aquest acte i a aquest efecte
EXPOSEN
PRIMER.- Que en data 22 de juliol de 2020 es va signar el conveni de cooperació entre el
Consorci de Benestar Social del Ripollès i SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., per disposar de la plataforma electrònica de gestió d’expedients de serveis
socials (GESS).
SEGON.- Que el conveni subscrit preveu una vigència inicial de 4 anys.
TERCER.- Que l’esmentat conveni establia una contraprestació econòmica calculada en funció
de criteris objectius per a l’exercici 2020 de 19.000€ i s’hi establia que la quantificació per als
següents exercicis es faria en una addenda econòmica que recolliria la modificació anual
d’acord amb el que estableixin cada any els òrgans de govern de SUMAR.
QUART.- Que en data 14 d’abril de 2021, el Consell d’Administració de SUMAR, S.L. va
aprovar l’aportació anual del Consorci de Benestar Social del Ripollès per a l’exercici de 2021
per un import de 22.000€.
D’acord amb aquestes premisses, les parts
ACORDEN
PRIMER.- Aplicar per a l’exercici 2021 la tarifa de prestació del servei de la plataforma
electrònica de gestió d’expedients de serveis socials (GESS),en els termes següents:
Consorci
Ripollès

de

Benestar

Social

del 22.000,00.-€
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SEGON.- Mantenir la resta de clàusules previstes al conveni.
De conformitat amb aquesta addenda, ambdues parts el signen per duplicat en data de la
signatura mitjançant certificat digital.”
Segon. Facultar tan àmpliament en dret com sigui necessari al president, senyor Joaquim
Colomer Cullell a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els
anteriors acords i de forma expressa l’addenda transcrita.
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 INICIAL DE LA MODIFICACIÓDEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI DE
TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT (BAT).
MOTIVACIÓ
D’acord amb els estatuts aprovats reguladors del Consorci de Benestar Social del Ripollès,
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 15 de febrer de 2018, en el seu
precepte quart disposa que el règim jurídic del Consorci ve definit pels propis estatuts, pels
reglaments específics i subsidiàriament per les disposicions legals que li siguin d’aplicació en
atenció al caràcter local de l’ens.
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en Situació de Dependència estableix en el seu article 12 que les entitats locals
participaran en la gestió dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència,
d’acord amb la normativa de les respectives Comunitats Autònomes.
La Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya,
en el seu article 31 atribueix als municipis de més de vint mil habitants un conjunt de
competències pròpies dels serveis socials bàsics, entre les quals es troben el Servei de
Productes de Suport i Teràpia Ocupacional i el Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili.
Quan els municipis de menys de vint mil habitants no estiguin en condicions d’assumir directa o
mancomunadament l’exercici de les competències assignades, la gestió d’aquestes
correspondrà a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.
El Servei de teràpia ocupacional i productes de suport (en endavant BAT), és un servei dins
el marc de l’atenció domiciliària en Serveis socials. El servei té com a finalitat donar suport
especialitzat en l’Àrea de l’atenció domiciliària, de forma coordinada amb els/les diferents
professionals i institucions dels àmbits social i sanitari de les comarques d’Osona, el Ripollès
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i la Garrotxa.
El BAT és entès com un servei i les seves intervencions es realitzen a la llar de la persona i
família, va dirigit a valorar les necessitats, planificar i intervenir amb estratègies relacionades
amb els productes de suport (facilitant-ne l’accés), les adaptacions de l’entorn físic
domiciliari, assessorament en el maneig i cura de persones en situació de dependència i
promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos. Aquesta tasca
està realitzada per professionals de l’àmbit de la teràpia ocupacional amb el suport de
personal administratiu.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès vol prestar el Servei de Productes de suport i
Teràpia Ocupacional i també en les comarques de la Garrotxa i Osona fruit del conveni
vigent amb les institucions.
D’acord amb l’apartat u) de l’article 11 dels Estatuts reguladors del Consorci de Benestar Social
del Ripollès, la competència per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de les taxes i preus
públics que han d’abonar els usuaris en relació als serveis desenvolupats pel Consorci de
Benestar Social del Ripollès li correspon a la Junta General del Consorci;
L’article 18 de dits estatuts estableix que el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal haurà
d’emetre informe previ i vinculant en relació als acords que hagi d’adoptar en relació, entre
d’altres, a l’aprovació de preus públics i taxes que hagin d’abonar els usuaris per la prestació de
serveis.
Els articles 15 a 21, 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, regulen la imposició i ordenació de
tributs locals.
Vista la documentació que consta en l’expedient;
DISPOSICIÓ
La Junta General resol:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació del
servei de producte de suport i teràpia ocupacional. que han d’abonar els usuaris en relació a les
ajudes tècniques que perceben del Consorci, que es transcriu a continuació:
“L’ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCTE
DE SUPORT I TEÀPIA OCUPACIONAL.
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), el Consorci de
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Benestar Social del Ripollès, s’estableix un preu públic per a aquelles persones que facin ús
d’un o varis productes de suport i teràpia ocupacional.
L’especificació d’aquest preu públic es regula en les tarifes que consten en l’article 4 d’aquesta
Ordenança.
Article 2. Concepte
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions per l’ús d’un o varis
productes de suport i teràpia ocupacional.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones que
facin ús d’un o varis productes de suport i teràpia ocupacional.
Article 4. Quantia
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix en el moment que
la persona accepta les condicions del servei i el preu públic està determinat per l’ajuda tècnica
utilitzada tal i com s’estableix en el quadre següent:
DESCRIPCIÓ DE PRODUCTE
Cadires de Rodes
Bastons/Crosses
Caminador Fix
Caminador amb rodes
Coixí antiescares
Barana de Llit
Cadira de bany
Cadira multifunció
Cadira Inodor
Seient giratori de banyera
Elevador de vàter
Sobrematalàs d'aire amb compressor
Trapezi
Tamboret de bany
Taula de banyera
Cadira de dutxa i vàter amb rodes
Grua de Bipedestació

Proposta quotes
mensuals

Proposta preu públic
mensual
24
5
8
14
9
3
7
11
9
9
5
10
10
5
3
10
18

10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
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Grua de Sedestació
Llit elèctric amb carro elevador
Matalàs de làtex
Matalàs d'escuma
Matalàs de viscolàstica
Silló
Somier articulat elèctric amb potes
Vericalitzador

14
16
12
10
17
20
33
13

50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €

(*) Quantitat de mesos que s’ha d’abonar la quota establerta per cada producte (període
d’amortització)
Una vegada finalitzat aquest període, la quota serà de 4€ en concepte de seguiment i
manteniment per cada producte prestat.
El pagament del preu públic neix en el moment que es signa el contracte corresponent i la seva
liquidació serà mensual. No obstant això, si amb l’inici del servei el producte es lliura a partir del
dia 15 del mes natural, l’import del primer mes serà el 50%.
En el moment del retorn del productes/s l’import del darrer mes serà del 50% si es lliura abans
del dia 15 del mes natural.
Article 5. Terminis i forma de pagament
La forma de pagament serà mitjançant domiciliació bancària i que es procedirà al seu
cobrament durant els primers 5 dies laborables del mes una vegada firmat el contracte de
prestació del servei.
L’import corresponent al seguiment i manteniment serà liquidat semestralment. (4€ mensuals).
En cas d’impagament es seguirà el procediment en via executiva previst en el Reglament
General de Recaptació. Per tant, les tarifes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de
constrenyiment, que comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora, si
s’escau.
Article 6. Bonificacions i exempcions
Les persones que tinguin una renda anual inferiors a la renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) i ho sol·licitin podran gaudir d’una bonificació de la taxa del servei. La renda anual es
calcularà en base a la unitat familiar.
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El càlcul de la renda familiar es farà per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici
anterior de l’inici del servei de cada un dels membres computables de la unitat familiar que
obtingui ingressos de qualsevol naturalesa i de conformitat amb la normativa reguladora de
l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Tenint en compte els criteris marcats pel càlcul de la renda, el percentatge de bonificació o
exempció serà la següent:
Renda de la unitat familiar
< 0,75 x IRSC anual vigent
>0,75 x IRSC –1 x IRSC anual vigent
> 1 x IRSC anual vigent

Percentatge de bonificació de taxa
100%
50%
0%

Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Article. 7. Aquest preu públic entrarà en vigor en data l’endemà de l’aprovació definitiva
Aquesta modificació afectarà a les persones usuàries que hagin realitzat la sol·licitud en la
mateixa data o posterior a l’entrada en vigor del nou preu públic.
Disposició final
La present Ordenança, un cop aprovada per la Junta General, començarà a regir una vegada
donat compliment a la publicació en el BOP i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.”
Segon. Supeditar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler
d’anuncis del Consorci a l’informe favorable de l’acord d’aprovació inicial, i obrir un període
d’informació pública durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de la seva publicació,
per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions, objeccions i/o reclamacions que es
considerin oportunes.
Tercer. Disposar que l’ordenança quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un
nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions, reclamacions i/o objeccions
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durant el termini d’informació pública establert, i en el ben entès que es disposi de l’informe
favorable per part del Consell d’Alcaldes d’acord amb l’article 18 dels Estatuts del Consorci.
Quart. Comunicar aquesta resolució als Consell Comarcal del Ripollès als efectes que el
Consell d’Alcaldes emeti l’informe previ
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
4. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI D’ACCIÓ CONCERTADA PER AL
FOMENT D’INICIATIVES EMPRESARIALS, MODALITAT MÒDULS INDUSTRIALS DEL
VIVER D’EMPRESES DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS.
Vista la necessitat de prorrogar el conveni d’acció concertada per al foment d’iniciatives
empresarials, modalitat mòduls industrials del viver d’empreses de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni d’acció concertada per al foment d’iniciatives
empresarials, modalitat mòduls industrials del viver d’empreeses de l’agència de
Desenvolupament del Ripollès, que estranscriu, literlament, a continuació:
“PRÒRROGA DEL CONVENI D'ACCIÓ CONCERTADA PER AL FOMENT D'INICIATIVES
EMPRESARIALS. MODALITAT MÒDULS INDUSTRIALS DEL VIVER D’EMPRESES DE
l’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS
A la seu de L’Agència de desenvolupament del Ripollès a 16 juny de 2021
REUNITS
D’una part, el senyor Josep Maria Farrés i Penela, President de l’agència de desenvolupament
del Ripollès amb NIF P1700070D, que actua en el seu nom i representació de la mateixa.
D’una part, el/la senyor/a Joaquim Colomer Cullell, President del Consorci de Benestar Social
del Ripollès amb NIF Q1700626C que actua en el seu nom i representació del mateix.
MANIFESTEN
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1. Que és l'objecte de l’Agència de desenvolupament del Ripollès entre d'altres, la
potenciació d'iniciatives generadores de riquesa i ocupació; la promoció, el suport i la
participació en activitats econòmiques i la promoció d'iniciatives empresarials, en tant
que són objectius i finalitats que responen a l'interès de la comarca i dels ens que
formen part de l’Agència. Aquest objecte es concreta en l'acció concertada en matèria
de promoció d'iniciatives empresarials i, específicament, l'acolliment d'aquestes en els
locals industrials, propietat de l’agència o que té adscrits i encomanada l'administració,
per tal que els utilitzin les entitats o persones físiques que inicien la seva activitat
empresarial, d'acord amb l'ordenança reguladora de l'acció concertada de l’agència de
desenvolupament del Ripollès.
2. El Viver d’Empreses del Ripollès de l’ Agència de Desenvolupament promou la utilització
dels espais habilitats per a desenvolupar activitats empresarials per part d’empreses
(persones físiques o jurídiques) de nova creació i/o procés de consolidació, amb
l’admissió de projectes empresarials o empreses de fins a un any d’antiguitat que es
comprometin a iniciar la seva nova activitat empresarial en el termini màxim d’un mes
des de la data de recepció de la notificació d’adjudicació d’un dels espais, sigui despatx
o nau.
3. Que el Viver d’Empreses del Ripollès del l’Agència de desenvolupament del Ripollès té
caràcter de bé immoble de domini públic, destinat específicament a aquest acolliment
d’iniciatives empresarials que, si bé és una activitat que pot prestar la iniciativa privada,
la realització té un component de foment d’activitats empresarials que no concorre en
aquella iniciativa privada.
4. Que les naus del viver d’empreses del Ripollès són béns immobles de domini públic,
destinats específicament a l'acció de foment de l’Agència i són, per tant, inalienables,
imprescriptibles i inembargables. Aquest conveni, per la seva naturalesa, no suposa cap
dret patrimonial al concertat, sinó només l'autorització administrativa d'acolliment
d'activitat regulada per les seves clàusules.
5. Que 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.
6. 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.
En conseqüència, i amb voluntat d'obligar-se, ambdues parts
CONVENEN
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Primer. Objecte i extensió de l’autorització d'acolliment per a la utilització d'ús de naus de les
càpsules d’emprenedoria del viver d’empreses de l’agència.
1. L’Agència de desenvolupament del Ripollès prorroga l'acolliment de l'activitat per poder
dur a terme l’emmagatzematge d’aliments per tal de donar el servei de banc d’aliments,
el titular de la qual, és el Consorci Benestar Social del Ripollès, d’acord amb les
clàusules d’aquest conveni.
2. L'acolliment consisteix en l'ús de les Naus 3 i 6 del viver d’empreses de l’Agència .
3. En el cas que el Consorci de Benestar Social del Ripollès necessités algun servei
complementari als que presta l’Agència, aquest haurà de ser tractat de forma separada
d’aquest conveni, motiu pel qual es podrà realitzar un annexa a aquest conveni o bé un
conveni nou.
Segon. Termini
1. Aquesta pròrroga del conveni es concerta pel termini d’ 1 any des de la seva signatura.
Serà prorrogable per anualitats, mitjançant resolució expressa de la Comissió Executiva
de l’agència sempre i quan el projecte de la iniciativa empresarial o l'estat del projecte
que va merèixer l'acolliment ho requereixin.
2. La resolució expressa de la Comissió Executiva es realitzarà, a petició de l'interessat,
amb una antelació no inferior a tres mesos d'anticipació a la finalització del termini anual
de vigència o pròrrogues, en el seu cas.
3. Per qualsevol supòsit, l'interessat podrà renunciar a l'acolliment concertat; però haurà
d'avisar de manera fefaent a l’agència la mateixa anticipació prevista a l'apartat anterior.
Tercer. Preu públic
1. Pel què fa a la naus, el preu públic d’acolliment concertat és el següent: Nau 3 import de
93,19 euros mensuals
Nau 6 import de 186,37 euros mensuals
Pels anys següents s’estarà a allò establert en l’ordenança reguladora dels preus públics de
l’acció concertada del viver d’empreses del Ripollès, amb els corresponents increments segons
l’IPC.
Als anteriors preus els serà d’aplicació l’Impost sobre el Valor Afegit que legalment estigui
establert en el moment d’efectuar el pagament.
2. El Consorci de benestar social efectuarà mensualment els imports de preu públic, per
transferència al compte que designi l’Agència de desenvolupament del Ripollès.
3. El meritament de l'import total es merita a la data d'aquest conveni, el dels pagaments
parcials del preu públic es produirà el dia primer de cada mes.
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4. En les anualitats següents, fins i tot en cas de pròrroga, s'abonarà el preu públic aprovat
i en vigor que acordi la Comissió Executiva de l’Agència per a cada anualitat.
5. Els preus públics i els seus imports parcials són exigibles per la via de constrenyiment ,
amb els recàrrecs corresponents, si no s'abonen a la tresoreria de l’Agència en els
terminis pactats.
Quart. Altres obligacions del titular de l'activitat concertada
1.

Iniciar l'ús autoritzat en el termini no superior a un mes pel què fa al mòdul industrial.

2.
Obtenir, pel seu compte i càrrec exclusiu, les autoritzacions municipals per a l'activitat i
les demés autoritzacions que corresponguin.
3.
Observar i complir totes les disposicions en vigor en matèria de seguretat i higiene en el
treball, les disposicions específiques reguladores de l'activitat i en matèria de dret laboral,
social, de la seguretat social i tributàries.
4.
Tenir cura del manteniment de l’entorn del Viver d’Empreses del Ripollès, dipositant les
deixalles en els respectius contenidors i no deixant materials que entorpeixin la circulació pels
espais adjacents a les naus.
5.
Realitzar, al seu càrrec exclusiu, i sota el control i inspecció de la presidència de
l’Agència o de qui delegui, totes les reparacions de manteniment i les corresponents als
desperfectes que causi per l'ús del mòdul, instal·lacions i espais adjacents.
6.
Retornar, a la fi del conveni, el mòdul, les instal·lacions i els espais utilitzats en perfecte
estat de manteniment i ús.
7.
Els deures i les obligacions que ha de complir el titular de l'activitat són a compte i
càrrec exclusiu seu, amb total indemnitat de l’agència de desenvolupament del Ripollès. També
són a càrrec exclusiu seu les instal·lacions o modificacions que hagi de realitzar en els espais
que utilitza per causa de l'activitat que hi desenvolupa o pel compliment de les disposicions
administratives en vigor. Les instal·lacions i modificacions no desinstal·lables sense danys o
perjudicis al mòdul, quedaran en benefici d'aquest. No obstant, no realitzarà cap modificació o
nova instal·lació o obra sense l'autorització expressa de la presidència de l’Agència.
Cinquè. Responsabilitats derivades de la utilització
1.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès assumirà totes les responsabilitats
derivades de tots els danys i perjudicis de qualsevol ordre que es puguin ocasionar als béns
mobles o a l’immoble i als seus espais immediats d'accés i que envolten la nau, a l’Agència o a
terceres persones, per raó de les seves activitats en l’espai utilitzat. Respondrà, també, dels
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danys i perjudicis que causin els seus empleats, materials o vehicles utilitzats. A tal efecte,
durant el termini de vigència d’aquest conveni, tindrà en vigor i al seu càrrec, les corresponents
pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil per danys causats a tercers.
2.
En el cas que l’Agència de desenvolupament del Ripollès sigui declarat per resolució
administrativa o judicial responsable principal, solidari o subsidiari de perjudicis causats a
tercers per causa de l’activitat realitzada per l’adjudicatari en els espais autoritzats, l’ Agència
tindrà dret a repercutir-li els costos que hagi sofert per causa d’aquelles indemnitzacions a
tercers.
3.
. El Consorci de Benestar Social s'obliga a l'estricte compliment de tot allò que prescriu
la legislació en matèria de relacions laborals, de seguretat social i de seguretat i higiene en el
treball, per raó de la seva activitat i ús dels espais autoritzats.
Sisè. Interdicció de cessió dels drets derivats d’aquest conveni
El Consorci de Benestar Social no podrà cedir o traspassar a tercers els drets o obligacions
derivades d’aquest conveni, per cap títol, sense l’autorització expressa de l’Agència de
desenvolupament del Ripollès.
Setè. Altres obligacions de l’agència de desenvolupament del Ripollès.
1.
L’Agència de desenvolupament del Ripollès s’obliga a tenir assegurat l’edifici on estan
situats els espais i medis que s'autoritzen d'utilitzar contra incendis i altres danys
complementaris a l’immoble. Si, per causa de l'activitat que s'acull al mòdul industrial,
augmentés la prima de l'assegurança, aquest augment aniria a càrrec del titular de l'activitat
concertada.
2.
L’Agència s’obliga també a protegir al Consorci de Benestar Social en la plena utilització
dels espais i medis autoritzats, les seves instal·lacions i mobles per mentrestant realitzi les
activitats per les quals s’ha donat autorització i evitarà les ingerències de tercers sense millor
dret.
Vuitè. Resolució del conveni.
1.

Són causes de resolució d'aquest conveni:

a)
El venciment del seu termini o del de pròrroga, en el seu cas.
b)
Els supòsits de suspensió i revocació de l'acció concertada previstos a l'article 153 del
Decret 179/1995.
c)
Les determinades al Reial Decret Legislatiu 3/2011, text refós de la llei de contractes del
sector públic.
d)
L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquest conveni.
2.
La resolució del conveni comportarà el cessament immediat de l'ús dels locals i serveis,
sense cap mena d'indemnització, i fonamentarà, si és necessari, les accions administratives de
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recuperació d'ofici i desnonament administratiu previstes al Reglament del patrimoni dels ens
locals (Decret 336/1988, de 17 d'octubre).
Novè. Naturalesa del conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix, en allò no previst expressament en
aquestes clàusules, per l'ordenança reguladora de l'acció concertada del Consorci Ripollès
Desenvolupament, pel Reglament del Patrimoni dels ens locals, (Decret 336/1988, de 17
d'octubre), Reglament d'activitats, obres i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de
juny) i el Reial Decret Legislatiu 3/2011, text refós de la llei de contractes del sector públic.
Llegit i trobat conforme per ambdues parts, el signen en senyal de conformitat i per duplicat, en
el lloc i data a l'inici expressats.
Segon. Comunicar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès pel seu
coneixement i a l’efecte corresponent.
Tercer. Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari al president, senyor Joaquim
Colomer Cullell a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a terme els
anteriors acords, i de forma expressa la pròrroga del conveni d’acció concertada esmentat.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020.
Motivació
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.
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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, es 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.
Disposició
La Junta General resol:
PRIMER. Aprovar els estats i comptes anuals del Consorci Benestar Social del Ripollès de
l’exercici 2020 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 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.
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 12 de juliol de 2021. 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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