Expedient: 101-004-2021
Procediment: Junta General
Tràmit: Acta 53 – 4/2021
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Dades de l’acta
Acta número: 53 – 4/2021
Junta General Ordinària
Data: 27 d’octubre de 2021
Lloc: Sala de Comissions - Consorci Benestar Social del Ripollès.
Hora inici: 16:30 hores
Hora final: 17:50 hores
Número total de pàgines acta: 14, enumerades de la 1 a la 14.
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:
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ACORDS
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 3 de març de 2021
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 3 de març de 2021.
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 28 d’abril de 2021
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 28 d’abril de 2021.
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.
1.3. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 12 de juliol de 2021
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 12 de juliol de 2021.
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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. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA DEL PRIMER I SEGON
TRIMESTRE, EN COMPLIMENT D’ALLÒ ESTABLERT A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL,
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN
LES MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS.
Es procedeix a donar compte dels informes de tresoreria del primer i segon trimestre, en
compliment d’allò establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercial.
Els membres assistents a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès en
queden assabentats.
3. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DELS TRIMESTRES PRIMER I SEGON DE
L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021, EN COMPLIMENT D’ALLÒ
PREVIST A L’ORDRE 2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES
OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI
ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I
SOSTENIBILITAT FINANCERA.
Es procedeix a donar compte de la tramesa de la informació corresponent al primer i segon
trimestre de l’execució del pressupost de l’exercici 2021, en compliment d’allò previst a l’Ordre
2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Els membres assistents a la Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès en
queden assabentats.
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚMERO 4 DE L’EXERCICI 2021,
EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.
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Motivació
Vist l’expedient núm. 04/2021 de modificacions de crèdits pel sistema de crèdit extraordinari i
suplement de crèdits, el qual s’ajusta a la normativa vigent.
Vista la Memòria de Presidència i l’informe emès per la Intervenció d’aquest Consorci,
es proposa el següent
Disposició
La Junta General resol:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2021, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant Romanent líquid de
tresoreria per despeses generals disponible, d'acord amb el següent detall:
a) Crèdit extraordinari
Altes en aplicacions de despeses
Org
15100
15100

Prog.

Eco.

Descripció
Anterior Modif.
Definitiu
Transferència ADR. Programes Enfeina't i
231 4670001
0,00 24.355,46 24.355,46
Treball i Formació
Retorn Generalitat de Catalunya ajuda extra.
231 4500001
0,00
509,59
509,59
Covid
TOTAL
0,00 24.865,05 24.865,05

b) Suplement de crèdit
Suplements en aplicacions de despeses
Org Prog.
Eco.
Descripció
12100 231 2279901 Servei externalitzat (ajut a domicili)
Manteniment d'edificis i altres
11200 231 2120001
construccions (Exclusió social)
TOTAL

Anterior
Modif.
Definitiu
406.464,52 85.000,00 491.464,52
1.428,00

1.000,00

2.428,00

407.892,52 86.000,00 493.892,52

Aquesta modificació es finança amb Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals,
en els següents termes:
Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses generals
Org

Eco.

Descripció

Anterior

Modif.

Definitiu
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15100 87000 Per a Despeses Generals
TOTAL

246.771,12 110.865,05 357.636,17
246.771,1
2 110.865,05 357.636,17

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a), b) c)
i d), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-lo a
exercicis posteriors.
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, en el cas de crèdit extraordinari. Tal inexistència de crèdit haurà de verificar- se en
el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
c) Si el mitja de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre els previstos,
que la resta d’ingressos vinguin efectuant-se amb normalitat, excepte aquells que tenen
caràcter finalista.
d) La insuficiència dels mitjans de finançament previstos en l’article 36.1 en el cas de que es
pretengui acudir al finançament excepcional establert per l’article 158.5 de la Llei 39/2988, del
28 de desembre.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i
presentar reclamacions davant la Junta General. L'expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, la
Junta General disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
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 PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2022
Aquest assumpte es queda sobre la taula.
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6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ESPECÍFIQUES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA, ADREÇADES A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECÍFIQUES DERIVADES DE LA INADAPTACIÓ AL MEDI ESCOLAR EN UNITATS
D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC), DURANT EL CURS 2021-2022.
Motivació
Vist el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Departament d’Educació i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la realització
d’activitat complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar
en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) durant el curs 2021-2022;
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
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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 l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Educació i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la
realització d’activitat complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria,
adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al
medi escolar en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) durant el curs 2021-2022, que
consta a l’expedient i com a annex a aquesta acta.
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
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
7. APROVACIÓ DE L’ADDENDA COMPLEMENTÀRIA AL CONTRACTE PROGRAMA
ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS 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 IMPLEMENTAR
NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB L’IMPACTE SOCIAL DE LA
COVID19 (QUARTA ADDENDA COVID).
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Motivació
Vista l’addenda complementària al contracte programa entre el Departament de Drets Socials 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 implementar noves mesures
extraordinàries relacionades amb l’impacte social de l Covid19 (quarta addenda covid19);
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:
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Primer. Aprovar l’addenda complementària al contracte programa entre el Departament de
Drets Socials 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 implementar noves
mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de l Covid19 (quarta addenda
covid19), que consta a l’expedient i com a annex a aquesta acta.
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
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
8. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE RENÚNCIA A L’AMPLIACIÓ DE L’ADDENDA AL
CONTRACTE PROGRAMA ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN RELACIÓ AMB L’IMPACTE
SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 DURANT L’EXERCICI 2020, CONCRETAMENT
A LA FITXA 45.6.
Motivació
En data 27 de juliol de 2021 es va dictar Resolució de Presidència referent a la renúncia a
l’ampliació de l’addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Social i
Famílies i el Consorci de Benestar Social del Ripollès pe a la implementació de mesures
extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici
2020, concretament a la fitxa 45.6, que es transcriu a continuación:
“Motivació
Durant l’exercici 2020 es va signar l’ampliació de l’addenda al Contracte programa entre el
Departament de Treball, Afers Social i Famílies i el Consorci de Benestar Social del Ripollès
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pera la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la
pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2020.
La Fitxa 45.6 planteja ajudes per garantir la cobertura de la cura i les necessitats bàsiques
d’infants i adolescents vulnerables durant els períodes d’aïllament, quarantena i confinament.
D’acord amb la finalitat de l’esmentada fitxa, malgrat les previsions que es van realitzar,
relatives les despeses per fer front a l’impacte de pandèmia en els infants i adolescents,
aquestes necessitats han estat resoltes a través d’altres dispositius més normalitzats, sense
necessitat de fer ús d’aquests recursos extraordinaris, de manera que d’acord amb allò previst
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, és procedent larenúncia de
l’ajutextraordinari esmentat.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon al President del Consorci, en virtut
dels estatuts reguladorspublicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 15 de
febrer de 2018.
Disposició
El president resol:
Primer. Renunciar a l’aportació econòmica consistent en 20.000,00 euros, prevista en la fitxa
45.6, sobre la base d’allò exposa en l’apartat “motivació”.
Segon. Comunicar aquesta resolució a la Intervenció del Consorci per al seu coneixement i al
Departament de Drets Socials i a l’efecte corresponent.”
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General d’acord amb allò
previst als estatuts reguladors publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data
15 de febrer de 2018.
Disposició
La Junta General resol:
Únic. Ratificar la Resolució de Presidència dictada en data 27 de setembre de 2021, referent a
la renúncia a l’ampliació de l’addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball,
Afers Social i Famílies i el Consorci de Benestar Social del Ripollès pe a la implementació de
mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 durant
l’exercici 2020, concretament a la fitxa 45.6
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la Junta
General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
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9. APROVACIÓ DEL II PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE DEL RIPOLLÈS FINS QUE ES
DISPOSI DEL NOU PLA I COM A MÀXIM FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2022.
Vista la vigència del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès, i que s’està redactant un nou
Pla que es preveu finalitzar per tal de que entri en vigor a partir de l’exercici 2023, tal i com
consta a la proposta de la direcció.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar la vigència del II de polítiques de gènere del Ripollès fins que es disposi d’un
nou Pla, o com a màxim fins el 31 de desembre de 2022.
Segon. Comunicar aquesta resolució a la direcció del Consorci de Benestar Social del Ripollès
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.
10. APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A CENTRES DE SERVEIS SOCIALS
RECEPTORS DE PERSONES USUÀRIES DEL TRANSPORT ADAPTAT PER SUFRAGAR,
EN PART, LES DESPESES QUE CAUSA.
Motivació
El Consorci de Benestar Social del Ripollès té com a finalitat principal la prestació de qualsevol
tipus de servei especialitzat i programa social. En aquest sentit, es considera necessari que
durant aquest exercici 2016 es pugui contribuir a les despeses que suposa el transport adaptat
de persones;
Consten en l’expedient les bases específiques i convocatòria de subvencions destinades a
centres receptors de persones usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les
despeses que causa;
Vistos els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei General de Subvencions;
Disposició
La Junta General resol:

11

Primer. Aprovar les bases específiques de subvencions destinades a centres receptors de
persones usuàries del transport adaptat per sufragar, en part, les despeses que causa, que
consten com a annex a aquesta resolució.
Segon. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a centres receptors de persones
usuàries del transport adaptat per a sufragar, en part, les despeses que causa, amb càrrec als
pressupostos generals del Consorci per a l’exercici 2021 i d’acord amb les bases específiques
aprovades en l’anterior acord.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
11. APROVACIÓ CONVENI AMB SOMASRSA EN RELACIÓ AL FONS DE SOLIDARITAT.
Motivació
El canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una caiguda dels
ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies; motiu pel qual, un nombre
creixent de llars, manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge. Al respecte,
la Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, Societat Anònima, en endavant,
(SOMASRSA), com a prestadora de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a Ripoll,
és una empresa compromesa i socialment responsable amb les persones que hi viuen, essent
plenament conscient que l’aigua és un element de primera necessitat per a la vida de les
persones. Aquesta situació s’ha agreujat amb la pandèmia.
En aquest context econòmic, SOMASRSA ha proposat a l’Ajuntament de Ripoll la creació d’un
Fons de Solidaritat, adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de
contribuir a superar dita situació, amb una dotació de 2.000 euros. Aquest fons, és un ajut que
comportarà l’exempció del pagament de la factura de l’aigua a aquelles persones que estiguin
en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, d’acord amb allò establert en aquest
Conveni.
L’Ajuntament de Ripoll té delegades les competències en matèria de serveis socials al Consorci
de Benestar Social del Ripollès.
L’article 103 de la CE, l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del Sector Públic, l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 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.
L’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
prescriuen el deure de cooperació i assistència activa entre totes les administracions públiques
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en exercici de la potestat de programació de llurs facultats i d’exercici de les seves
competències.
L’art. 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració 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”. En el mateix sentit s’expressa l’art. 66 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
L’article 10 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
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’instrumenti a través de convenis
interadministratius.
La competència per a dictar aquesta resolució li correspon a la Junta General del Consorci, en
virtut d’allò establert en els estatuts reguladors del Consorci, i per això s’emet la següent:
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripoll, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès i la Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, Societat
Anònima (SOMASRSA), referent a la creació d’un fons de solidaritat
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.
12. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ
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La directora informa sobre el funcionament de l’empresa SUMAR pel que respecte a les
treballadores familiars, de la mateixa manera també informa sobre el funcionament de les
diferents treballadores socials i demés personal del Consorci.
13. 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 27 d’octubre 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

14

