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Convocatòria i Quòrum
Els membres de la Junta General han estat convocats en temps i forma, no havent cap
impediment legal per a dur a terme la realització de la Junta General, i una vegada
comprovada l’assistència es deixa constància del suficient quòrum per a iniciar la Junta,
quòrum que es manté en el transcurs de la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Seguidament es tracten els assumptes de l’ordre del dia, següents:
ACORDS
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 24 de març de 2022
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 24 de març de 2022.
Segon. Disposar la seva tramesa telemàtica a través de la plataforma de les
administracions catalanes en compliment de l’Ordre del Departament de Governació i
Administracions Públiques 570/2009, de 10 de desembre.
Votació
Sotmesa la proposta a votació s'aprova per unanimitat dels membres assistents a la
Junta General del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
2. APROVACIÓ DEL COMPTE ANUAL DE L’EXERCICI 2021 I DONAR COMPTE DE
L’AUDITORIA CORRESPONENT.
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.
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 2021 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, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2022 EN LA MODALITAT DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT
Motivació
Vist l’expedient núm. 03/2022 de modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, el qual s’ajusta a la normativa vigent.
Vista la Memòria de Presidència i l’Informe emès per la Intervenció, es proposa a la
Junta General l’adopció del següent acord:
Disposició
La Junta General resol:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2022 en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat mitjançant nous i majors
ingressos sobre els previstos al pressupost corrent de l’entitat, així com Romanent Líquid
de Tresoreria per a Despeses Generals, d'acord amb el següent detall:
a) CRÈDIT EXTRAORDINARI
Altes en aplicacions de despeses
Org. Prog.
Eco.
Descripció
15100 231 2279901 Servei delegat de protecció de dades
12400 231 4670001 Transferència COSS. Conveni BAT
12300 231 4670101 Transferència a l’ADR. Conveni TiFO 2022
TOTAL

Anterior
Modif.
0,00 2.269,40
0,00 14.743,47
0,00 2.406,67
0,00 19.419,54

Definitiu
2.269,40
14.743,47
2.406,67
19.419,54

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb majors ingressos sobre els previstos al pressupost
corrent de l’entitat i Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals, en els
següents termes:
Augments en aplicacions d’ingressos
Org.
Eco. Descripció
12400 46700 Aportació Consorci Garrotxa/Osona Conveni BAT
15100 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL

Anterior
Modif.
Definitiu
9.402,87 9.480,00 18.882,87
72.863,76 9.939,54 82.803,30
82.266,63 19.419,54 101.686,17

b) SUPLEMENT DE CRÈDIT
Augments en aplicacions de despeses
Org. Prog.
Eco.
Descripció
13200 231 1300001 Retribucions bàsiques personal laboral fix (SIS)
13200 231 1600001 Seguretat Social personal (SIS)

Anterior
63.658,14
46.060,73

Modif.
3.039,40
954,37

Definitiu
66.697,54
47.015,10
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2020001

11200
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2160002

12300
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2210301

12100
14100

231
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2279901
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Lloguer d'edificis i altres construccions (Exclusió
social)
Manteniment edificis i altres construccions
(Exclusió social)
Reparacions i manteniment vehicle (Servei de
Transport Adaptat)
Manteniment programes informàtics (rebuts,
llicències)
Combustibles i carburants (Servei de Transport
Adaptat)
SUMAR (encàrrec de gestió)
Locomoció personal (Cohesió Social)
TOTAL

10.500,00

2.500,00

13.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000,00
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4.000,00

7.000,00

3.000,00

10.000,00

545.580,00 40.279,62 585.859,62
1.000,00 1.000,00
2.000,00
680.798,87 54.773,39 735.572,26

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb nous i majors ingressos sobre els previstos al
pressupost corrent de l’entitat i Romanent de Líquid de Tresoreria per a Despeses
Generals, en els següents termes:
Augments i altes en aplicacions d’ingressos
Org.

Eco.

Descripció
Aportació Generalitat CP SAD Fitxa 50.1 Social + 50.2
12100 45002
Dependència
14100 45080 Aportació Generalitat fitxa 49.15 / 46
15100 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals
TOTAL

Anterior

Modif.

Definitiu

270.144,00 40.279,62

310.423,62

0,00 1.000,00
82.803,30 13.493,77
352.947,30 54.773,39

1.000,00
96.297,07
407.720,69

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats
a), b) i c), 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 insuficiència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta
finalitat específica, la qual haurà de verificar- se en el nivell en què estigui establerta la
vinculació jurídica.
c) Si el mitjà 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.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
examinar-ho i presentar reclamacions davant la Junta General.
TERCER. Elevar a definitiu el present acord si durant el citat termini no s'haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, la Junta General disposarà del termini d'un mes
per resoldre-les.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
4. DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE CONTROL FINANCER DEFINITIUS
RELATIUS A L’EXERCICI 2021
Es procedeix a donar compte de l’informe de la intervenció del Consorci de
Benestar Social del Ripollès referent als diferents informes de control financer
definitius realitzats durant l’exercici 2021.
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
PER DONAR COMPTE A LA JUNTA GENERAL DELS INFORMES DE CONTROL FINANCER
DEFNITIUS REALITZATS DURANT L’EXERCICI 2021.
ANTECEDENTS
L’article 122.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic estableix que els
consorcis estaran subjecte al règim pressupostari, comptabilitat i control de l’administració pública
a la que estigui adscrita, sense perjudici de la seva subjecció al previst a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril.
L’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de
les hisendes locals (TRLRHL) estableix que les funcions de control intern de les entitats locals,
respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils
d’elles depenents, si escau, s’exerciran a traves de les modalitats de funció interventora, funció de
control financer i funció de control de l’eficàcia. El resultat d’aquests controls serà remès, amb
caràcter anual, pels òrgans interventors, a la Intervenció General de l’Administració de l’estat així
com al ple per al seu coneixement.
D’acord amb l’article 29.1 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local el control financer de l’activitat
economicofinancera del sector públic local s’exercirà mitjançant l’exercici de control permanent i
l’auditoria pública.
Pel que fa els resultats de control financer, l’article 35 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), estableix
que el resultat de les actuacions de control permanent i de cadascuna de les auditories s’ha de
documentar en informes escrits, els quals han d’exposar de manera clara, objectiva i ponderada
els fets comprovats, les conclusions obtingudes i, si s’escau, les recomanacions sobre aquestes
actuacions objecte de control. En cas de detectar deficiències que s’hagin de solucionar
mitjançant una actuació correctora immediata, aquestes s’hauran d’identificar en l’esmentat
informe de resultats.
En compliment dels articles 220.4 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, l’òrgan d’intervenció ha de remetre
aquests informes definitius de control financer al gestor directe de l’activitat economicofinancera
controlada i al president de l’entitat local, així com, a través d’aquest últim, al ple pel seu
coneixement.
FONAMENTS JURÍDICS
- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
- Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RCIL)
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
INFORMO
El control financer de l’activitat econòmica-financera del sector públic local s’exerceix mitjançant
l’exercici del control permanent i l’auditoria pública, i compren les següents actuacions:
Actuacions de control permanent no planificable (article 32.1.d RCIL):

Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, que es realitzen amb caràcter
previ a l’adopció dels actes administratius, i que s’han d’efectuar en el moment i en les condicions
que estableixi la norma, per tant, no són susceptibles de planificació.
Actuacions de control permanent planificable obligatòries (article 31.2 RCIL):
Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor sense determinar el moment
concret de realització, i que per tant, són susceptibles de planificació.
Actuacions de control permanent panificable seleccionables (article 31.2 RCIL):
Actuacions que l’òrgan interventor seleccionarà anualment sobre la base d’una anàlisi
de riscos consistent amb els objectius que es vulguin aconseguir, les prioritats
establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles, i que s’hauran d’incloure en el
Pla anual de Control Financer.
o El consorci no disposa d’un Pla anual de Control Financer per a l’exercici
2021.
Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL)
Actuacions efectuades amb posterioritat i de manera sistemàtica, per la verificació de l’activitat
economicofinancera del sector públic local, mitjançant l’aplicació dels procediments de revisió
selectius previstos a les normes d’auditoria i d’acord amb les instruccions dictades per la IGAE, en
les modalitats d’auditoria de comptes, auditoria de compliment i auditoria operativa.
o Al Consorci no li és d’aplicació atès que no disposa d’ens depenents.
A més, d’acord amb l’article 3.5 del RCIL, l’òrgan interventor ha d’exercir el control financer de
subvencions en els següents termes:
Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides (article 3.5
RCIL):
Actuacions efectuades sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes
concedides pels subjectes que integren el sector públic local, finançades amb càrrec als seus
pressupostos, d’acord amb l’establert a l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
La finalitat d’aquest informe és dona compte a la corporació dels informes de control financer
definitiu derivats d’aquestes actuacions de control permanent i de les actuacions de control
financer de subvencions, amb l’objectiu de donar compliment al requerit pels articles 36.1 del
RCIL i 213 i 220.4 del TRLRHL.
A continuació es mostra la informació corresponent a les actuacions, requerides en normativa
vigent, de l’exercici 2021.
1) Actuacions de control no planificables (article 32.1.d RCIL)
S’han emès 13 informes de control permanent no panificable, dels quals cap s’ha informat de
disconformitat.
2) Actuacions de control permanent planificable obligatòries (article 31.2 RCIL)
Els informes que s’han elaborat en relació a l’exercici 2021 durant el 2022, són els següents:
• L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. (degut a les
incidències del programa de SicalWin, en relació al mòdul del registre comptable
de factures no ha estat possible realitzar aquest control permanent planificable
obligatori per part d’aquesta intervenció).
• L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. Es dona compliment a l’Ajuntament de
Ripoll (s’annexa informe).
• La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413, només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la
DA 3ª de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic. (D’acord amb el previst a la Disposició addicional
tercera de LO 9/2013, l’abast d’aquesta actuació és per aquelles entitats de les
Administracions Públiques no subjectes a auditoria de comptes. Vist l’exposat
anteriorment, no és d’aplicació aquest control per part de la intervenció del
consorci, atès que l’ens esta subjecte a auditoria de comptes per part de la
Intervenció General.
3) Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides (article 3.5 RCIL)

La intervenció del consorci no disposa de recursos suficients, ni materials ni tècnics, per poder
desenvolupar les actuacions de control financer necessàries per assolir els objectius fixats a
l’article 44.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Observacions generals detectades en el control financer:
Les principals dificultats per realitzar el control financer venen motivats per una manca
d’estructura de personal.
La intervenció fa constar que per poder assumir gradualment els processos necessaris pel
compliment dels objectius fixats al Reial Decret 424/2017 i poder disposar d’un Pla Anual de
Control Financer es necessitaran majors recursos.
D’aquest informe se’n donarà compte a la Junta General, a través del president del Consorci, en
un punt independent a l’ordre del dia de la sessió plenària corresponent.”

Els membres de la Junta General en queden assabentats.
5.
DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DEL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN,
QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA
DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2021
Es procedeix a donar compte de l’Informe resum anual del Consorci de Benestar Social
del Ripollès del control intern, que estableix l’article 213 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.
“INFORME RESUM ANUAL DEL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS DELS
RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT
REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2021
I.

INTRODUCCIÓ

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan
interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte general,
l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 213 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de
contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció
interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de
l'aprovació del compte general", ha de ser interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a
realitzar que s'emmarquen dins del procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general
i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30
d'abril de l’exercici següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que
s'inclouen en el citat informe resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha
de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de
l’informe resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts de les entitats
locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han
d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe

previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de
comptes anuals de les entitats del sector públic local.
L’entitat local, en sessió plenària de data 31 de juliol de 2018 es va configurar el model a aplicar
en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del règim de control intern ordinari, amb l’aprovació
de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la
funció interventora i, finalment, l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018), i a les seves posteriors
modificacions, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia aplicable als ens locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants novetats a
causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat
de control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en
l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que
els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera,
comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència,
l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent i
d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL.
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector públic
institucional d’aquesta entitat local, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’ajuntament de Ripoll, que d’acord amb la
Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que
s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut, estructura i format del informe
resum, aquest informe no inclou la totalitat de les conclusions derivades de les diferents
actuacions realitzades i que han estat oportunament tramitades i trameses als seus destinataris,
d’acord amb el procediment establert en la normativa vigent, sinó que conté els aspectes més
significatius, ja sigui per la seva importància quantitativa o qualitativa, per produir-se de forma
reiterada o per la representativitat de l'àrea o procediment analitzat, derivats de les actuacions de
control intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de funció interventora, control
permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar
compliment al que s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL.
II. ABAST DE L’INFORME RESUM
II.1 ABAST
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, agrupades en funció de la seva
modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades
per la Intervenció.
S’han emès 347 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals un és amb objeccions, no
obstant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades per la
Intervenció.
1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya.
S’ha emès 1 informe amb objeccions, però va ser solventat abans de presentar el tràmit de
resolució d’alcaldia, i per tant no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contraris a les objeccions
efectuades de la Intervenció.
1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions efectuades per la
Intervenció.

No s’han adoptat acords pel ple de l’entitat contràries a les objeccions efectuades per la
Intervenció.
1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
No s’han aprovat acords contraris a objeccions emeses per la Intervenció, per tant no s’han
aprovat acord contraris a la opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
1.5. Informes d’omissió de la funció interventora.
No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
S’han emès 4 informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa, dels
quals cap és desfavorable
1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de
raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció
interventora.
2. CONTROL FINANCER
4) Actuacions de control no planificables (article 32.1.d RCIL)
S’han emès 22 informes de control permanent no panificable, dels quals cap s’ha informat de
disconformitat.
5) Actuacions de control permanent planificable obligatòries (article 31.2 RCIL)
No s’han emès informes de control permanent planificable obligatoris durant l’exercici 2020, atès
que el primer pla anual de control financer aprovat per l’entitat és per a l’exercici 2020, havent
estat aquest aprovat en data 19 de novembre de 2020.
Els informes que s’han elaborat en relació a l’exercici 2020 durant el 2021, són els següents:
• L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. (S’annexa informe)
• L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013. Es dona compliment a l’Ajuntament de
Ripoll (s’annexa informe), de la mateixa manera que al Consorci de Benestar
Social del Ripollès, on també es dona compliment. Pel que fa a la Societat
Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll SA, tal com s’ha manifestat a l’informe
definitiu d’auditoria de comptes, el PPMP (Període Mig de Pagament Pendent) és
sempre superior a 60 dies, atès que en relació als creditors comercial i altres
comptes a pagar, s’han hagut de realitzar ajustaments per excés de provisions de
passiu per factures pendents de rebre, així com d’un passiu procedent de 2012
del cànon de l’aigua.
• La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413, només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la
DA 3ª de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic. (S’annexa informe)
6) Actuacions de control planificables seleccionables (article 31.2 RCIL)
Tal com s’ha detallat anteriorment, no s’han emès informes de control permanent planificable
seleccionables durant l’exercici 2020, atès que l’any 2019 no s’havia aprovat un Pla Anual de
Control Financer, sent el primer el de l’exercici 2020.
Les actuacions que s’estan realitzant durant el 2021, relatives a l’exercici 2020 són les següents:
• Contractes Menors i altres despeses menors.
S’està comprovant si les fases no subjectes a fiscalització prèvia, s’adeqüen a la normativa de
contractació menor i l’establerta en les bases d’execució del pressupost (BEP).
D’acord amb la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es consideren
contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000€, quan es tracte de contractes
d’obres, o a 15.000€ quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis.
D’acord amb les BEP, les despeses diverses, d’import inferior a 1.500,00€, l’exigibilitat de
l’obligació pot ser immediata, la qual cosa originarà la tramitació del document ADO.

Quan s’ha analitzat si les despeses que es troben en aquests paràmetres, entre 1.500€ - 40.000€,
quan es tracte de contractes d’obres i 1.500€ - 15.000€, quan es tracte de contractes de
subministrament i de servei, s’ha realitzat el procediment de contractació menor.
Un cop analitzat s’ha conclòs que no en tots els casos. L’òrgan de control intern, ha donat un
període perquè els tècnics s’adaptessin a la nova legislació, es considera que aquest termini a
expirat i cara a l’exercici 2021, l’òrgan de control intern està sol·licitant els respectius informes
quan es detecta la casuística detallada anteriorment.
• Nòmina de personal:
Durant l’exercici 2020 la fiscalització prèvia de nòmines es realitzava a posteriori, atès que no es
disposaven de mitjans personals per poder subministrar la informació en temps i forma a l’òrgan
de control intern.
Observacions: Durant l’exercici 2021, s’ha incorporat a un treballador al departament de Recursos
Humans, amb la finalitat de millorar progressivament el retiment d’informació a l’òrgan de control
intern.
• Contractació de personal.
S’han detectat deficiències en la fiscalització, degut a la documentació aportada pel departament,
atès que no es disposaven de mitjans personals per poder subministrar tota la documentació.
Observacions: Durant l’exercici 2021, s’ha incorporat a un treballador al departament de Recursos
Humans, amb la finalitat de millorar progressivament el retiment d’informació a l’òrgan de control
intern.
• Gratificacions i hores extraordinàries.
S’han revisat els procediments d’atorgament de gratificacions i hores extraordinàries al personal.
Es recomana millorar el procés de control.
Observacions generals detectades en el control financer:
Les principals dificultats per realitzar el control financer venen motivats per una manca
d’estructura de personal. Durant l’exercici 2021 s’ha incorporat al servei un tècnic d’administració
general per anar assumint progressivament les diferents fases de seguiment i control. Per tal de
poder fer front gradualment a l’establiment dels processos necessaris pel compliment dels
objectius fixats al Reial Decret 424/2017 i al Pla Anual de Control Financer.
II.2 MITJANS DISPONIBLES
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’Ajuntament va aprovar un PACF per a la gestió de
l’exercici 2020, en data 19 de novembre de 2020. On les actuacions de control es realitzaran
durant l’exercici 2021, relatives a 2020.
D’acord amb el que s’ha dit anteriorment s’ha incorporat al servei un tècnic d’administració
general(TAG). Tot i la incorporació del nou treballador els mitjans personals disponibles durant
l’exercici 2020 i 2021 de la Intervenció de l’Ajuntament de Ripoll no són suficients per afrontar
immediatament les diferents fases de seguiment i de control, sinó que s’hauran d’establir els
processos necessaris pel compliment dels objectius gradualment. Tampoc es disposen de
recursos econòmics en el Pressupost Municipal, per la contractació de firmes privades de suport,
per això es fa constar que no es va poder dur a terme tots els processos de control, atès que la
Intervenció es troba en una situació de mitjans insuficients per poder-los realitzar.
Es per això que, als efectes d’allò previst en els articles 4.3 i 34.1 del RCIL es fa constar que:
-

Per a la realització de les actuacions de control financer que s’haurien de preveure en el Pla,
en el pressupost d’aquesta entitat s’hauria d’haver consignat un import anual de 15.000,00€.
Per poder realitzar les actuacions indicades en el Pla seria necessària l’ampliació de personal
de la Intervenció amb una persona en dedicació exclusiva per la organització i planificació del
control permanent planificable, necessària per realitzar de forma directa més actuacions.

III. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
III.1 CONCLUSIONS
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020 i 2021, relatius a
l’exercici 2020, se n’obtenen les següents conclusions:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
De l’anàlisi portat a terme per a l’exercici 2020 de la funció interventora es conclou que:
• En general s’ha realitzat la fiscalització prèvia.

•
•

•
•

No es detecten incidències destacables.
De l’anàlisi global de la funció interventora reglada a l’exercici 2020 la millora s’hauria de
dirigir a:
o Liquidació de nòmines Capítol I de Despeses de Personal.
o Liquidació mensual de Seguretat Social.
El control intern de les bestretes de caixa fixa, fins ara es fa el control i la justificació de les
mateixes.
Millorar el control intern de les devolucions d’ingressos.

2. CONTROL PERMANENT
El control permanent obligatori no panificable s’ha realitzat d’acord amb el que s’estableix per a
l’òrgan interventor en el RDL 128/2018.
Pel que fa al control permanent obligatori panificable, així com el seleccionable, per a l’exercici
2020 s’ha elaborat un PACF, aprovat el 19 de novembre de 2020. També s’ha incorporat a un nou
treballador per ampliar l’abast del control permanent. La intenció és anar ampliant les actuacions a
realitzar pel que fa al control permanent panificable.
3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Es va incorporar en el Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si s’escau, sobre les
entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajudes concedides per l’Ajuntament de Ripoll
i les entitats dependents o adscrites, que es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos
generals, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
4. AUDITORIA PÚBLICA
Durant l’exercici 2020 es van dura terme dues auditories de comptes 2019 una pel que fa al
Consorci de Benestar Social del Ripollès i l’altre a la Fundació Guifré, realitzades per firmes
privades.
Com s’ha pogut observar, durant l’exercici 2021 s’han dut a termes tres auditoris de comptes de
2020. En aquest punt, es pot concloure que s’han realitzat les auditories de comptes necessàries
segons els ens adscrits a l’Ajuntament de Ripoll.
III.2 RECOMANACIONS
Les recomanacions que es creuen pertinents per a resoldre les deficiències detectades i/o per a
introduir millores en la gestió, a través d’actuacions concretes a adoptar pel propi gestor de
l’expedient i/o actuació controlada, són les següents:
1. FUNCIÓ INTERVENTORA
Caldrà que l’òrgan de la Funció Interventora disposi de la informació necessària en temps i forma
per poder realitzar un control eficient i eficaç.
Caldrà dotar de crèdit pressupostari al Pressupost Municipal 2022 per tal de poder contractar
col·laboracions externes o dotar d’un nou lloc de treball per poder realitzar aquestes tasques de
millora detallades al apartat de conclusions.
2. CONTROL FINANCER
Caldrà dotar de crèdit pressupostari al Pressupost Municipal 2022 per tal de poder contractar
col·laboracions externes o dotar d’un nou lloc de treball per poder realitzar aquestes tasques de
millora detallades al apartat de conclusions.
3. CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS
Caldrà dotar de crèdit pressupostari al Pressupost Municipal 2022 per tal de poder contractar
col·laboracions externes o dotar d’un nou lloc de treball per poder realitzar aquestes tasques de
millora detallades al apartat de conclusions.
4. AUDITORIA PÚBLICA
1. Caldrà realitzar l’auditoria pública per part de la Intervenció General amb la col·laboració
de firmes privades dels següents ens:

a. Consorci de Benestar Social del Ripollès
b. Fundació Guifré
c. Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll SA
Caldrà dotar de crèdit pressupostari al Pressupost Municipal 2022 per tal de poder contractar
col·laboracions externes per poder realitzar aquestes tasques de millora detallades al apartat de
conclusions.
DEFICIÈNCIES QUE REQUEREIXEN DE L’ADOPCIÓ DE MESURES CORRECTORES A
TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ
Davant de la situació tècnica i econòmica actual, la proposta per elaborar un pla d’acció,
considerem que cal posposar-la en el temps, fins assolir els objectius de Funció Interventora i
control financer anteriorment descrits.
IV. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe, l’Alcalde de la
corporació no va elaborar el corresponent Pla d’Acció previst a l’article 38 del RCIL.
D’aquest informe se’n donarà compte al ple, a través del president de l’entitat local.”

Els membres de la Junta General en queden assabentats.
6. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2022-2025 PER A LA
COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL
RIPOLLÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS
AL BENESTAR SOCIAL.
Motivació
Vista l’evolució dels contractes programa (en endavant, CP) en matèria de serveis
socials i altres programes de protecció social que s’han establert entre el Departament
de Drets Socials, els ajuntaments i els ens supramunicipals de Catalunya des de l’any
2008, les parts consideren el CP un instrument idoni per articular els compromisos en les
relacions de coordinació i cooperació que s’han d’establir per millorar la qualitat dels
serveis socials públics adreçats a la ciutadania i l’eficiència en l’ús de recursos públics, i
tenen present que cal dur-lo a terme d’acord amb la normativa següent:
a) La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que estableix que el sistema públic
de serveis socials s’estructura en serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.
També determina que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens
locals de Catalunya són les administracions competents en matèria de serveis socials.
A més, els municipis i els altres ens locals poden exercir competències pròpies de
l’Administració de la Generalitat per via de delegació, d’encàrrec de gestió o de fórmules
de gestió conjunta, sens perjudici de les competències que les lleis els atribueixen.
Les competències d’ambdues administracions es detallen en els articles 28 a 32 de la
Llei esmentada. L'Administració de la Generalitat i els ens locals col·laboren en l'aplicació
de les polítiques de serveis socials, d'acord amb les competències respectives. L’article
41.5 preveu que la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i
cooperació interadministratives amb els ens locals supramunicipals, les comarques i els
municipis de més de vint mil habitants, a fi de garantir, en l’àmbit territorial corresponent,
la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i dels
seus professionals.

b) El 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 estableix que la prestació de serveis socials
i la promoció i la reinserció socials són competències municipals i locals (art. 66.3 k); que
els ens locals amb més de vint mil habitants han de prestar, com a mínim, aquests
serveis (article 67), i que l’ens local pot exercir competències pròpies de la Generalitat
delegades en els termes que estableixin les lleis (art. 70).
El 28 de desembre de l’any 2021, el Departament de Drets Socials i les entitats
municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) signen l’acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració
en matèria de serveis socials i altres programes de protecció social que té l’objectiu de
determinar els acords generals per al període 2022- 2025 del CP.
L'acord inclou les principals línies d'actuació i acords generals per al període 2022-2025:
• Equips bàsics d’atenció social (EBAS). Dins d’aquest CP es consolida la ràtio de 3
treballadors socials més 2 educadors socials més 1 administratiu més un tècnic de
suport per cada 15.000 habitants, així com la incorporació de nous professionals dins
les àrees bàsiques de serveis socials (en endavant, ABSS), amb l’objectiu de
dimensionar el servei i donar resposta a les necessitats actuals, més nombroses i
complexes, i, per tant, millorar la qualitat de l’atenció a les persones.
D’altra banda, a partir de l’1 de gener del 2023 també s’incorporarà progressivament
la figura del tècnic de suport titulat en dret o psicologia per cada 50.000 habitants, o
per ABSS en el cas que tingui menys de 50.000 habitants.
Així mateix, s’incorporen noves ABSS als municipis que han arribat als 20.000
habitants respecte del període anterior.
• Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA). Es pretén renovar
el model actual amb l’objectiu de treballar en la prevenció i el diagnòstic. Per aquest
motiu, s’han inclòs en la mateixa fitxa els serveis d’integració en família extensa
(SIFE) que ja estaven desplegats pel territori. D’altra banda, es reforça l’atenció
mitjançant un professional terapeuta a fi d’afrontar les crisis vitals i possibles
disfuncionalitats que es donin en les famílies i evitar futurs desemparaments.
• Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en
situació de risc i les seves famílies (SIS). Cal implementar progressivament el nou
model, que ofereix un servei fonamental en l’atenció a la infància i l’adolescència i les
seves famílies amb l’objectiu de tractar la prevenció, la intervenció en situacions
inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada actuació. S’haurà
de treballar perquè es pugui disposar de la xarxa pública d’aquests serveis a tot el
territori català, la titularitat de la qual és de l’Administració local. L’ajuntament o l’ens
supramunicipal hauran de decidir en el seu territori sobre el sistema de prestació
d’aquests serveis, mitjançant recursos propis o concertats amb entitats prestadores
de serveis.
• Polítiques de lluita contra la pobresa i la inclusió social. Dins del contracte programa
també s’impulsen diverses accions per promoure la lluita contra la pobresa i per a la
inclusió social, que es concreten en serveis i recursos que preveuen els factors
d’exclusió social i que vetllen perquè no se’n produeixin, i faciliten les eines
necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa. El Marc d'acció per
a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025 dona prioritat al col·lectiu de
persones sense llar i activa els recursos d’equipaments i serveis a cada territori.
D’altra banda, també es mantenen els ajuts d’urgència social per assegurar les
necessitats bàsiques de les persones, i per respondre a les dificultats derivades de la
pobresa energètica, que fan que les persones i unitats familiars estiguin en situació
de risc d’exclusió residencial davant els talls que puguin acordar les companyies
subministradores d’electricitat, gas i aigua potable per manca de pagament.
• Servei d’atenció a la dependència i teleassistència. El nou servei d’atenció en l’entorn
domiciliari de les persones proporciona una atenció social i de cura per donar una

•
•

resposta preventiva, proactiva i de proximitat a les persones, a fi d’empoderar-les i
que puguin ser autònomes per desenvolupar el seu projecte de vida i integrar-se i
vincular-se al seu entorn familiar i comunitari. Per afavorir aquest model, el
Departament de Drets Socials incrementa el preu/hora del servei d’atenció
domiciliària a 19 euros per a l’any 2022 i l’anirà augmentant al llarg de tot el contracte
programa fins a arribar als 21 euros en la darrera anualitat.
D’altra banda, també es finançarà la teleassistència avançada. El finançament
d’aquest servei s’emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència que
promou la Unió Europea.
Plans d’envelliment en l’àmbit local, que calen desenvolupar amb l’objectiu de millorar
la qualitat de vida de les persones grans i potenciar l’envelliment actiu com a model
de socialització, prevenció i promoció de l’autonomia personal.
Desplegament del Pla estratègic de serveis socials (PESS) 2021-2024. Ha de
permetre adequar de manera progressiva el CP que el Departament de Drets Socials
signa amb els ens locals i compartir amb l’Administració local l’evolució que
s’assoleixi en relació amb els sistemes d’informació, planificació i avaluació
estratègica.

Una part de les línies d’actuació d’aquest CP està finançada mitjançant els Fons Next
Generation EU (NGEU), que són els fons creats per la UE per ajudar a mitigar l'impacte
econòmic i social de la pandèmia de COVID-19 i fer que les economies i societats
europees siguin més sostenibles i resilients. Aquests fons han estat aprovats mitjançant
el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).
En el marc d’aquest mecanisme, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(PRTR), presentat per l’Estat espanyol i aprovat pel Consell de la UE el 13 de juliol de
2021, recull el conjunt d’inversions que es realitzarà i el programa de reformes
estructurals i legislatives previstes. Tot alineat amb les recomanacions de les directrius
europees sobre polítiques socials que estableix el Pilar Europeu de Drets Socials,
l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides.
•

•

•

Així en data 21 de desembre de 2021 el Departament de Drets Socials ha signat un
conveni de col·laboració amb el Ministeri de Derechos Sociales y Agenda 2030 per a
l’execució de projectes amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme per
a la Recuperació i la Resiliència (MRR). En el marc de la gestió dels fons Next
Generation EU (NGEU) la Generalitat de Catalunya a través del Departament de
Drets Socials és l’entitat executora i els ens locals signants d’aquest CP són els
perceptors i beneficiaris d’aquests fons, per a dur a terme alguns dels projectes
identificats en aquests CP.
Els objectius que es persegueixen amb aquests fons s’emmarquen en la política
palanca VIII "Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació" que inclou el
Component 22 "Pla de xoc per a l'economia de les cures i reforç de les polítiques
d'inclusió" que tenen per finalitat millorar la protecció social.
Els projectes i actuacions establerts en aquest CP contribueixen a la consecució de
les fites i objectius que estableix la Decisió d'Execució del Consell (CID, sigles que
corresponen a la denominació anglesa Council Implementing Decision) acordats
entre l'Estat espanyol i la Comissió Europea, que són:

Objectiu número 322 del CID: serveis de teleassistència a domicili en el Sistema per a
l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), perquè almenys el 90% de les persones
acollides al SAAD es beneficiïn d'una llista mínima de serveis de teleassistència a
domicili, en particular, de línies telefòniques i equips específics de comunicacions i
informàtics ubicats en un centre assistencial i a les llars dels usuaris.

Data del valor de referència: 31 de març de 2020. Termini: quart trimestre de 2023.
El Departament de Drets Socials i els ens locals comparteixen el finançament del Serveis
socials bàsics i, per tant, el Departament n’ha de fer l’aportació establerta legalment. A
més, és voluntat del Departament de Drets Socials encarregar la gestió d’alguns serveis
socials especialitzats i col·laborar en el finançament d’altres programes i serveis d’interès
social.
Que en data dotze de juliol de 2022 el Govern de la Generalitat autoritza al Departament
de Drets Socials a realitzar una despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs,
per un import total d’1.385.081.202,93 euros, per al finançament del Contracte Programa
2022-2025 amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres
ens supramunicipals, en matèria de serveis socials i altres programes relatius a la
protecció social. En data dotze de juliol de 2022, el Govern de la Generalitat autoritza les
subvencions excloses de concurrència pública a 109 ens locals per un import total de
324.661.926,52 euros.
Vist el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consorci de Benestar Social del
Ripollès en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social
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.
Ateses les competències que li son atribuïdes a la Junta General del Consorci de
Benestar Social del Ripollès d’acord amb els estatuts publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona de data 15 de febrer de 2018;
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Aprovar el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consorci de Benestar Social del
Ripollès en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al benestar social que
té per objectiu fixar les condicions d’atorgament de les aportacions econòmiques del
Departament de Drets Socials al Consorci de Benestar Social del Ripollès durant el
període 2022-2025, per tal de finançar els serveis socials bàsics, delegats, especialitzats
i d’altres programes relatius als serveis socials, ordenats en aquest CP mitjançant
l’elaboració de fitxes.
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 del Consorci 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, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
7. RATIFICACIÓ DE L’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
ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DERIVADES DE LA
INADAPTACIÓ AL MEDI ESCOLAR, EN UNITATS D’ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA (UEC), DURANT EL CURS 2022-2023.
Motivació
El 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, a l’article 191.1 assenyala que l’Administració de la
Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis locals o
assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació assenyala a l’article 22, apartat 4, que
l’educació secundària obligatòria s’organitzarà d’acord amb els principis d’educació comú
i d’atenció a la diversitat dels alumnes, corresponent a les administracions educatives
regular les mesures d’atenció a la diversitat, organitzatives i curriculars, que permetin als
centres, en l’exercici de la seva autonomia, una organització flexible dels ensenyaments.
Entre aquestes mesures d’atenció a la diversitat, en l’apartat 5 d’aquest mateix article
s’inclouen, entre d’altres, els programes de reforç i mesures de suport personalitzat per a
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
L’article 71.1 d’aquesta llei orgànica, estableix que les administracions educatives han de
disposar els mitjans necessaris perquè tot l’alumnat assoleixi el màxim desenvolupament
personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que aquesta Llei
estableix amb caràcter general. I al seu apartat 2 estableix que correspon a les
administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes
que requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària puguin assolir el màxim
desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius
establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.
L’article 72.5 preveu que les administracions educatives poden col·laborar amb altres
administracions o entitats públiques o privades, institucions o associacions, per facilitar
l’escolarització, una millor incorporació d’aquest alumnat al centre educatiu, la promoció
de l’èxit educatiu i la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
3. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en l’apartat 4 de l’article 59 assenyala que
l'ordenació de l'educació secundària obligatòria ha d'establir programes de diversificació
curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre
activitats regulars fora dels centres, en col·laboració, si escau, amb les administracions
locals.
4. El Decret 187/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
de l’educació secundària obligatòria, estableix en l’apartat 3 de l’article 18 que les
mesures d’atenció a la diversitat poden ser de caràcter general, específic o extraordinari,
i poden establir-se de forma temporal o permanent.
Les mesures extraordinàries són estratègies i eines de caràcter didàctic, curricular,
psicopedagògic i organitzatiu que es duen a terme un cop han estat aplicades les
mesures específiques i en casos molt concrets que requereixen mesures singularitzades.
L’accés a aquestes mesures extraordinàries es fa d’acord amb el procediment establert
pel Departament d’Educació. Les unitats d’escolarització compartida (UEC) són una de
les mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat.
L’apartat 7 d’aquest mateix article 18 estableix que el Departament d’Educació pot
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions, per a la realització
d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures específiques i/o
extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar
vinculació laboral o professional.
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu, defineix, en l’article 11 les unitats d’escolarització compartida
(UEC). Les UEC són unitats pensades per a alumnes a partir de tercer curs d’educació
secundària obligatòria i representen estratègies de diversificació curricular que permeten
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i amb una clara
orientació pràctica.
L’article 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 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 alumnes amb necessitats educatives específiques
derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida (UEC),
durant el curs 2022-2023, que consta en l’expedient.
Segon. Comunicar aquesta resolució al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya als efectes de donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern.
Tercer. Publicar extracte del conveni a la pàgina web del Consorci 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, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
8. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC
DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I LES
CORPORACIONS LOCALS DE LA COMARCA ADHERIDES A LA LICITACIÓ
CONJUNTA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT INFORMÀTICS,
SUPORT EN EL DESPLEGAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I DELS
SERVEIS DEL CONSORCI AOC.
Motivació
En data 8 de juliol de 2022 el President va dictar la Resolució referent a l’aprovació del
conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Ripollès i les corporacions
locals de la comarca adherides a la licitació conjunta del servei d’assistència i
manteniment informàtics, suport en el desplegament de l’administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC, quie es transcriu literlament, a continuación:
a) Resolució de presidència referent a l’aprovació del conveni d’encàrrec de
gestió entre el Consell Comarcal del Ripollès i les corporacions locals de la
comarca adherides a la licitació conjunta del servei d’assistència i manteniment
informàtics, suport en el desplegament de l’administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC.
Antecedents de fet:
1. El Consell Comarcal del Ripollès, donat que el servei del manteniment informàtic i la
implantació de l'administració electrònica són de prestació necessària a totes les
corporacions locals, des de l’any 2016 i en el marc de les seves competències en
matèria de cooperació, ha promogut dues licitacions conjuntes d’aquests serveis amb
diversos ajuntaments i consorcis de la comarca. El segon d’aquests contractes es va
formalitzar en data 1 d’octubre de 2018 i el termini d’execució del servei i de vigència
del contracte era d’1 any, prorrogable per 1 any més, a comptar des de l’1 d’octubre de
2018.
L’objecte de la licitació conjunta també inclou el suport en la implantació dels serveis del
Consorci AOC, ja que el Consell Comarcal del Ripollès ha de donar compliment a les
bases reguladores de les subvencions per a l’assoliment de determinats objectius en
matèria d’administració electrònica per part dels consells comarcals, aprovades pel
Consorci Administració Oberta de Catalunya. Les obligacions que es deriven d’aquestes
bases inclouen actuacions d’implantació i increment d’ús dels serveis del Consorci AOC
als municipis de la comarca.
El Consell Comarcal compta amb la figura d’un tècnic d’administració electrònica, per
tant, l’empresa adjudicatària caldrà que faci el suport tècnic en el desplegament de
l’administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC.

2. A mitjans de setembre de 2020, el Consell Comarcal del Ripollès va trametre un escrit a
tots els municipis i consorcis de la comarca, en el qual els manifestava la seva
predisposició a promoure i tramitar l’expedient de contractació conjunta del servei
d’assistència i manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració
electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
3. En data 22 de setembre de 2020, la Junta del Consorci de Benestar Social del Ripollès
va aprovar l’adhesió a la contractació agregada del Consell Comarcal del Ripollès del
servei de manteniment informàtic, suport en el desplegament de l’administració
electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
b) Disposició
El President Resol:
Primer. Aprovar el Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Ripollès i
les corporacions locals de la comarca adherides a la licitació conjunta del servei
d’assistència i manteniment informàtics, suport en el desplegament de l’administració
electrònic i dels serveis del Consorci AOC.
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL

RIPOLLÈS I LES CORPORACIONS LOCALS DE LA COMARCA ADHERIDES A LA
LICITACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT
INFORMÀTICS, SUPORT EN EL DESPLEGAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I DELS SERVEIS DEL CONSORCI AOC
Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, Il·lm. Senyor Joaquim
Colomer Cullell, assistit per la secretària de la corporació, senyora Mireia Grau i Sadurní,
en virtut de les facultats conferides per acord del Plenari comarcal
El Consorci de Benestar Social del Ripollès representat pel president Il·lm/a, Senyor/a
Joaquim Colomer Cullell assistit/da pel/per la senyor Gerard Soldevila Freixa secretari de
la corporació en virtut de que indica el Text Refós dels Estatuts del Consorci de Benestar
Social del Ripollès publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 7 de
data 12 de gener de 2011.
Antecedents i motivació
1. El Consell Comarcal del Ripollès, donat que el servei del manteniment informàtic i la
implantació de l'administració electrònica són de prestació necessària a totes les
corporacions locals, des de l’any 2016 i en el marc de les seves competències en
matèria de cooperació, ha promogut dues licitacions conjuntes d’aquests serveis amb
diversos ajuntaments i consorcis de la comarca. El segon d’aquests contractes es va
formalitzar en data 1 d’octubre de 2018 i el termini d’execució del servei i de vigència
del contracte era d’1 any, prorrogable per 1 any més, a comptar des de l’1 d’octubre de
2018.
L’objecte de la licitació conjunta també inclou el suport en la implantació dels serveis del
Consorci AOC, ja que el Consell Comarcal del Ripollès ha de donar compliment a les
bases reguladores de les subvencions per a l’assoliment de determinats objectius en
matèria d’administració electrònica per part dels consells comarcals, aprovades pel
Consorci Administració Oberta de Catalunya. Les obligacions que es deriven d’aquestes
bases inclouen actuacions d’implantació i increment d’ús dels serveis del Consorci AOC
als municipis de la comarca.
El Consell Comarcal compta amb la figura d’un tècnic d’administració electrònica, per
tant, l’empresa adjudicatària caldrà que faci el suport tècnic en el desplegament de
l’administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
2. A mitjans de setembre de 2020, el Consell Comarcal del Ripollès va trametre un escrit a
tots els municipis i consorcis de la comarca, en el qual els manifestava la seva
predisposició a promoure i tramitar l’expedient de contractació conjunta del servei
d’assistència i manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració
electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
Els ens que s’han adherit a la contractació conjunta del servei, a part del Consell
Comarcal, són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Ajuntament de Campdevànol
Ajuntament de Campelles
Ajuntament de Camprodon
Ajuntament de Gombrèn
Ajuntament de Llanars

6. Ajuntament de Molló
7. Ajuntament de Planoles
8. Ajuntament de Queralbs
9. Ajuntament de Ribes de Freser
10. Ajuntament de Sant Pau de Segúries
11. Ajuntament de Setcases
12. Ajuntament de Toses
13. Ajuntament de Vallfogona del Ripollès
14. Ajuntament de Vilallonga de Ter
15. Consorci de Benestar Social del Ripollès
16. Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès
17. Mancomunitat de la Vall de Camprodon
18. Agència de Desenvolupament del Ripollès
3. La licitació preveu dues modalitats de prestació del servei diferenciades:
- El Consell Comarcal (CCR), el Consorci de Benestar Social del Ripollès (CBSR) i el
Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès (CSRCR) comparteixen seu i tindran una
prestació del servei totalment presencial. La prestació del servei objecte de contracte en
aquest cas requerirà la presència permanent d’una persona tècnica no especialista a la
seu que comparteixen aquestes tres corporacions.
La presència d’aquesta persona en aquestes instal·lacions haurà de coincidir amb la
jornada laboral establerta pels tres ens (CCR, CSRCR, CBSR), que és de 37,5
hores/setmana de treball efectiu de mitjana en còmput anual.
El conjunt d’hores anuals totals de prestació presencial del servei per al CCR, CSRCR i
CBSR (1.600 + 300 = 1.900 h), i resulta d’aplicar 37’5 h/setmana de treball presencial
efectiu de mitjana en còmput anual, a les 52 setmanes que té un any, excloent els
dissabtes, diumenges i 14 dies festius anuals.
En el cas d’aquestes corporacions el preu/hora màxim és de 22 €/hora, més 4,62 €,
corresponent al 21% d’IVA, que resulta un preu/hora màxim de 26,62 €, IVA inclòs.
- La resta d’ens adherits a la licitació conjunta, han sol·licitat la prestació del servei en
les hores anuals i setmanals que es detallen a continuació:
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El preu màxim és de 32’5 €/hora, més 6,83 € corresponent al 21% d'IVA, que resulta un
import màxim de 39,33 €/hora, IVA inclòs. Aquest preu/hora, que té la naturalesa de
màxim, només pot ser millorat a la baixa i s'aplicarà durant tota la vigència del contracte.
4. El Consell Comarcal del Ripollès té com a competència prestar assistència tècnica,
jurídica i econòmica als municipis, de conformitat amb allò que disposa l'article 28.1.a)
del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya, amb la finalitat que en tots els municipis del
seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis,
les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 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, són de competència local.
5. Els articles 227, 228 i l’apartat 10 de la Disposició Addicional 3ra de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), preveuen la possibilitat d’acords
entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.

L'article 116.5 de la LCSP preveu que si el finançament del contracte s'ha de realitzar
amb aportacions de diferent procedència, encara que es tracti d'òrgans d'una mateixa
Administració Pública, es tramitarà un únic expedient per l'òrgan de contractació al que
correspongui l'adjudicació del contracte, havent-se d'acreditar en l'expedient la plena
disponibilitat de totes les aportacions i determinar l'ordre del seu abonament, amb
inclusió d'una garantia per a la seva viabilitat.
D’altra banda, l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector
públic preveu que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la
competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot
ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d’una altra de diferent, sempre que entre les seves competències hi hagi
aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis
per dur-la a terme. Així mateix, l’apartat 3.b) d’aquest article preveu que si
l’òrgan,organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa
administració que el fa -com succeeix en aquest cas que ens ocupa-, l’encàrrec s’ha de
formalitzar mitjançant un conveni.
6. [L’Ajuntament/Agència de Desenvolupament del Ripollès/Mancomunitat de la Vall de
Camprodon] ha tramès al Consell Comarcal l’escrit en el qual manifesta la voluntat
d’adherir-se a la contractació agregada del servei d’assistència i manteniment
informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels serveis del
Consorci AOC, a aprovar i formalitzar el corresponent conveni regulador i formula la
sol·licitud que se li presti el servei [...] hora/es setmanal/s, per un import màxim de 32,5
€/hora, sense IVA, que resulta un preu de 39,33 €/hora, IVA inclòs.
Així mateix, manifesta que accepta la distribució d’hores setmanals, que consisteix en un
60% d’hores de servei presencial i en un 40% d’hores de servei en remot, i que es
compromet a abonar a l’empresa adjudicatària del contracte l’import que resulti de
l’adjudicació, i a dotar els pressupostos dels anys 2021 i 2022 per fer front a la despesa
derivada d’aquest contracte.
Ó (en el cas del Consorci de Benestar Social del Ripollès)
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha tramès al Consell Comarcal l’escrit en el
qual manifesta la voluntat d’adherir-se a la contractació agregada del servei d’assistència
i manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC, a aprovar i formalitzar el corresponent conveni regulador i
formula la sol·licitud que se li presti el servei durant 300 hores anuals, per un import
màxim de 22 €/hora sense IVA, que resulta un preu de 26,62 €/hora, IVA inclòs.
Així mateix, es compromet a dotar els pressupostos dels exercicis 2021 i 2022, en
l’import que sigui necessari per a fer front a la despesa derivada de la contractació
agregada.
7. En aquest marc legal i donada la predisposició a promoure i tramitar l’expedient de
contractació conjunta mostrada pel Consell Comarcal del Ripollès i el correlatiu interès i
la predisposició mostrats per diferents municipis i consorcis de la comarca, el Consell de
Govern del Consell Comarcal, en data 20 d’octubre de 2020, ha aprovat l’expedient de
licitació conjunta del servei d’assistència i manteniment informàtics, suport en el
desplegament de l'administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC i els
corresponents plecs, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació i
regulació harmonitzada (EXP. 1707/2020).

S’adjunten a aquest conveni el Plec de clàusules administratives (PCAP) i el Plec de
prescripcions tècniques particulars (PPTP), reguladors de la contractació.
8. L’encàrrec formulat al Consell Comarcal, consistent en dur a terme l’activitat tècnica de
tramitar l’expedient de licitació conjunta del servei d’assistència i manteniment
informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels serveis del
Consorci AOC, de conformitat amb el que determina l’apartat 3.b) de l’article 11 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic s’ha de formalitzar
mitjançant un conveni.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als següents
PACTES:
Primer. Objecte del conveni
[L’Ajuntament/El Consorci/Mancomunitat] encarrega al Consell Comarcal del Ripollès la
tramitació de l’expedient de la contractació conjunta del servei d’assistència i
manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC, en benefici del propi Consell Comarcal i de tots aquells
municipis i consorcis de la comarca del Ripollès que s’hi han adherit -antecedent 2-.
Segon. Aprovació de la despesa
2.1. [L’Ajuntament/Consorci/Mancomunitat] es compromet a dotar els pressupostos dels
exercicis 2021 i 2022 en l’import que sigui necessari per fer front a la despesa derivada
de la contractació agregada del servei de manteniment informàtic, suport en el
desplegament de l’administració electrònica i dels serveis del consorci AOC, que en el
seu moment formalitzi el Consell Comarcal del Ripollès.
2.2. En el cas del Consorci de Benestar Social del Ripollès, el contracte preveu un preu
màxim hora de 22 €/hora sense IVA, que resulta un preu de 26,62 €/hora, IVA inclòs.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès ha encomanat al Consell Comarcal
contractar 300 hores anuals -antecedent 3- de prestació del servei d’assistència i
manteniment informàtics, suport en el desplegament de l'administració electrònica i dels
serveis del Consorci AOC. En conseqüència, l’import màxim anual que li és repercutible i
que es compromet a dotar ascendeix l’import màxim anual de 6.600 €, més 1.386 €
corresponent al 21 % d’IVA, que resulta l’import màxim total de 7.986 €, IVA inclòs.
Tercer. Obligacions de l’ens adscrit
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, [l’Ajuntament/el Consorci/Mancomunitat] es
compromet a:
- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en aquest conveni i
en els plecs reguladors de la contractació.
- Acceptar íntegrament els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
aprovades, així com les valoracions d’ofertes que s’efectuïn, les propostes d’adjudicació
i la resta de decisions preses per la mesa i l’òrgan de contractació.
- Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que s’adjudiqui i
posteriorment es formalitzi el contracte.
- Assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i la perfecció

del contracte en aquests mateixos termes i condicions.
- Nomenar necessàriament una persona responsable del contracte que actuarà com a
interlocutora amb l’empresa adjudicatària i amb la persona designada com a
responsable de contracte pel Consell Comarcal.
- Supervisar el compliment dels termes contractuals en el propi ens -fiscalitzant les
tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzar un seguiment de l'execució
contractual, coordinadament amb el Consell Comarcal.
- L’aprovació d’aquest conveni obliga a mantenir l’adhesió durant els dos anys inicials de
vigència del contracte en el termes pactats, a fi de garantir la seva viabilitat econòmica.
- Assumir el pagament de la despesa que li correspongui derivada per la contractació del
Servei durant el període de vigència del contracte.
Quart. Obligacions del Consell Comarcal
a) El Consell Comarcal del Ripollès adjudicarà el contracte a l’empresa que de conformitat
amb el procediment contractual que s’està tramitant, faci la millor oferta des del punt de
vista de qualitat-preu i formalitzarà el corresponent contracte.
b) El Consell Comarcal comunicarà a tots els ens adscrits a la licitació conjunta
l’adjudicació, formalització i contingut del contracte i l’inici de la prestació del servei.
c) El Consell Comarcal del Ripollès vetllarà el compliment dels termes contractuals fiscalitzant les tasques de l'empresa que resulti adjudicatària- i realitzarà un seguiment
de l'execució contractual. També actuarà com a interlocutor entre l’empresa
adjudicatària i els diferents ens adherits, per a tots els temes que siguin rellevants en la
gestió del servei.
Cinquè. Facturació
5.1. La facturació derivada d’aquesta contractació conjunta es durà a terme de manera
segregada i l’empresa adjudicatària s’adreçarà als diferents municipis i resta d’ens
públics, com a titulars i responsables del pagament.
5.2. [L’Ajuntament/Consorci/Mancomunitat] pagarà les factures que emeti l’empresa
adjudicatària pel preu/hora que resulti del procediment de licitació conjunta que es
tramiti.
El pagament del preu s’efectuarà mensualment de conformitat amb el que disposa la
clàusula 28 del PCAP i s’efectuaran dues liquidacions anuals dels serveis de més
efectivament prestats, si és el cas.
5.2. El Consorci de Benestar Social del Ripollès pagarà les factures mensuals que emeti
l’empresa adjudicatària com a resultat de dividir el pressupost anual per 12.
5.3. El pagament de les factures a l'empresa adjudicatària s’efectuarà en el termini
màxim de trenta dies, en compliment de 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 comercials i d’acord amb la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’implus de la factura electrònica.
5.4. En cas que la corporació incompleixi el termini establert per als pagaments amb
l'adjudicatària, rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front als
interessos corresponents.
Sisè. Vigència del conveni

6.1. La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva formalització fins a la data de
finalització de la vigència del contracte de serveis que es subscrigui, incloses les seves
possibles pròrrogues.
El contracte -clàusula 6 PCAP-, té un termini de vigència de 2 anys, podent-se prorrogar
per 2 anualitats més. Les pròrrogues s’hauran d’adoptar d’any en any, fins a un màxim
de 4 anualitats, sempre que s’hagi procedit al preavís amb una antelació mínima de 2
mesos abans de la finalització del contracte o de la pròrroga vigent. L’inici de la prestació
del servei es produirà a dia 1 del mes següent al de la data de la formalització del
contracte.
6.2. En tot cas, l’aprovació d’aquest conveni obliga l’ens adscrit a la licitació conjunta a
mantenir l’adhesió durant els dos anys inicials de vigència del contracte, a fi de garantir
la seva viabilitat econòmica.
En el cas que [l’ajuntament/consorci/Mancomunitat] no vulgui continuar adherit a la
licitació agregada un cop transcorreguts els 2 anys de vigència del contracte, ho haurà
de comunicar formalment al Consell Comarcal 4 mesos abans de finalitzar aquest
termini.
Setè. Responsable del contracte
7.1. El Consell Comarcal designa el tècnic d’administració electrònica de la corporació
–clàusula 25 PCAP-, com a responsable del contracte i, per tant, li correspondran les
següents funcions:
•

Supervisar, coordinadament amb els ens, l’execució del contracte i prendre les
decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització
de la prestació, d’acord amb les prescripcions tècniques particulars reguladores del
contracte i deixant de banda l’adopció de decisions que corresponguin a l’atribució
exclusiva de l’òrgan de contractació.
• Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció específica no correspongués a altres persones.
• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb l’oferta presentada i els plecs.
7.2. El responsable del contracte per part del Consell Comarcal farà les tasques de
seguiment i control dels acords contractuals amb l'empresa adjudicatària en general
(validació de factures, compliment de compromisos, incidències, etc.).
Això no obsta que s’implantaran els sistemes de seguiment i supervisió de l’execució del
contracte, a fi de garantir-ne el degut compliment i qualitat, que es detallen al pacte
següent.
Vuitè. Mecanismes de seguiment i control del contracte
8.1. El responsable designat per [l’Ajuntament/Consorci/Mancomunitat] comunicarà al
responsable del Consell Comarcal del Ripollès les incidències que es derivin del
desenvolupament de l’execució del contracte perquè en tingui coneixement i constància
administrativa per a una possible resolució.

8.2. El responsable del contracte del Consell Comarcal convocarà com a mínim una reunió
de seguiment anual (i en la mesura que sigui possible, dues) a la qual hauran d’assistir
els responsables del contracte designats pels repectius ens adherits.
Si es considera convenient es podrà requerir la presència del coordinador tècnic o
responsable del contracte de l’empresa adjudicatària. S’efectuarà una reunió a l’inici de
la vigència del contracte.
8.3. El Consell Comarcal trametrà anualment una enquesta de satisfacció als ens adherits, a
fi de poder fer el seguiment de la correcta prestació del servei.
Novè. Protecció de dades
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 el Reglament 2016/679 general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, 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 protecció de dades, podrà presentar una reclamació, en
primer lloc, davant del Delegat de Protecció de dades corresponent (en el cas del
Consell Comarcal del Ripollès, dpd@ripolles.cat) i, si escau, davant l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/
Desè. Modificació del conveni
Qualsevol modificació del conveni que es proposi, requerirà l’aprovació tant del Consell
Comarcal com de l’altra part subscrivent.

Onzè. Extinció del conveni
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
c) perquè se n’hagi realitzat l’objecte o n’hagi expirat el termini.
d) per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
e) per mutu acord.
f) per qualsevol altra causa admissible en dret.
Dotzè. Jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que puguin
sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest conveni.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni per duplicat.”
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès pel seu coneixement i
a l’efecte corresponent, delegant les publicacions oficials i la inscripció del conveni en el
Registre de Convenis del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en compliment
d’allò previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.
Tercer. Elevar aquesta resolució a la propera Junta General als efectes de la seva
ratificació.
Quart. Facultar el vicepresident, Sr. Jordi Munell Garcia, per subscriure aquest conveni
i tots els altres documents que es derivin d’aquest acord.”
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar la Resolució referent a l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió
entre el Consell Comarcal del Ripollès i les corporacions locals de la comarca adherides
a la licitació conjunta del servei d’assistència i manteniment informàtics, suport en el
desplegament de l’administració electrònica i dels serveis del Consorci AOC.
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 del Consorci i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.

9. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ 2022 PER A LES LÍNIES MG52, PRGC, PANP, ANUALITAT 2022-2023.
Motivació
L’article 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix com a competència de la comarca
la d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals en el territori de
la comarca.
Que l’article 28.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix en els seus apartats a)
com a competència de la comarca: Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als
municipis.
Que l’article 103 de la Constitució estableix com un dels principis rectors de l’activitat
administrativa els d’eficàcia i coordinació. En el marc de col·laboració entre les
administracions pel que fa a l’administració local s’assenyala l’article 55 de la Llei de
bases de règim local que diu en el seu apartat c) “prestar en el seu àmbit propi, la
cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar pel
compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Que l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic,
estableix el marc general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les
administracions públiques i regula els termes que hauran d’incloure els instruments que
formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues administracions.
Que l’art.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix
que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que
duguin a terme les administracions públiques entre elles.
Que l’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat de les
administracions públiques que estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació
consensuada per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest
cas les facultats i obligacions de cada administració són les que es deriven de les
pròpies clàusules del conveni.
En data 29 d’abril de 2022 el director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat
la Resolució d’atorgament de subvenció a l’Agència de Desenvolupament del Ripollès
per l’execució de les accions que es detallen tot seguit, en el marc de la convocatòria
que regula l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’obre la convocatòria
anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i
Formació per a les línies MG52, PRGC i PANP
•
•

Línia MG52: per a persones majors de 52 anys que estiguin en situació d’atur i
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
Línia PRGC: per a persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com
a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida
de ciutadania.

•

Línia PANP: per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no
perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació
no ocupades (DONO).

El programa Treball i Formació 2022 per a les línies MG52, PRGC i PANP planteja a les
persones participants les següents accions:
1.- Accions d’experiència laboral adreçades a facilitar la pràctica laboral de les persones
participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i d’interès
social: suport administratiu i atenció al públic, suport a la informació mediambiental i al
ciutadà, suport al manteniment i neteja d’espais públics i suport a la conducció i
acompanyament a persones en situació de dependència. Es preveu la contractació d’1
persona de la línia MG52 per a la realització de tasques de suport a la conducció i
acompanyament a persones en situació de dependència.
2.- Accions d’acompanyament a les persones adreçades a facilitar la gestió del
Programa Treball i Formació 2022 per a les línies MG52, PRGC i PANP, donar suport als
processos ocupacionals que desenvolupen les persones participants al llarg del
Programa, a través de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès el tècnic/a del
programa serà la persona responsable per gestionar, coordinar, acompanyar als
participants durant el procés de durada de la contractació, amb l’objectiu de promoure la
reinserció laboral d’1 persona de la comarca del Ripollès.
D'acord amb la base 23 en el paràgraf a) de l’Ordre TSF/156/2018 de 20 de setembre,
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al
programa Treball i Formació 2018. Les entitats beneficiàries previstes en la base 3
hauran de formalitzar un conveni amb els Ajuntaments i/o ens públics en els quals es
desenvolupin les accions d’experiència laboral obligatòriament, l'entitat beneficiària
s'obligarà a fer-se càrrec d’emprar a la persona en el Pla de Prevenció de Riscos
Laborals i facilitar-li les mesures per a la seva adequada protecció i complir qualsevol
altra obligació legal o reglamentària, que li pugui afectar.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès i el Consorci de Benestar Social del Ripollès, en el marc
del programa treball i formació 2022 per a les línies MG52, PRGC, PANP, anualitat 20222023
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 del Consorci i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.

10. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ACCIÓ CONCERTADA PER AL
FOMENT D’INICIATIVES EMPRESARIALS, MODALITAT MÒDULS INDUSTRIAL DEL
VIVER D’EMPRESES DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS, PER
A LA UTILITZACIÓ DE DOS NAUS DESTINADES A L’ACTIVITAT DEL CENTRE DE
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS DEL RIPOLLÈS.
Motivació
El Consorci de Benestar Social del Ripollès disposa d’un conveni d’acció concertada
amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès per tal de disposar de dues naus del
viver d’empreses de l’Agència destinades a l’activitat del Centre de Distribució d’Aliments
del Ripollès.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, que té per finalitat, entre d’altres els serveis
bàsics de la comarca en matèria social i l’Agència de Desenvolupament que té
competències delegades en matèria de promoció econòmica, comparteixen l’objectiu de
millora econòmica i social de la comarca, i davant de la necessitat de disposar d’un espai
on emmagatzemar els aliments destinats al Centre de Distribució d’Aliments del Ripollès,
es considera oportú prorrogar l’existència del conveni d’acció concertada.
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar l’aprovació de la pròrroga d’un any 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, per a la utilització de dos naus destinades a
l’activitat del Centre de Distribució d’Aliments del Ripollès.
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 fora menester al president del Consorci,
senyor Joaquim Colomer Cullell a signar tots i cada un dels documents necessaris per a
dur a terme els anteriors acords.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
11. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS, L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PER A L’EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE MATERIAL A
CONTRIBUIR A LA LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA, ANY 2022,
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Motivació

En data 22 de maig de 2022 es va signar la Resolució de presidència referent a
l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del
Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès
per a l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la lluita contra la
pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona, que per a la seva
constància es transcriu a continuació:

“Resolució de presidència referent a l’aprovació del conveni de col·laboració entre
el Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució de la subvenció per la
compra de material a contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 2022,
atorgada per la Diputació de Girona.
Antecedents de fet
1. 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.
2. 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. A més, amb la situació actual del mercat energètic, aquest percentatge
s'ha incrementat. 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 erradicar 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.
L'any 2021 es va fer una compra de 90 radiadors elèctrics per anar eliminant l'ús de les
bombones de butà. Actualment, però, encara hi a famílies usuàries del Consorci de
Benestar Social del Ripollès que tenen com a font d'energia tèrmica el butà. La intenció
és acabar de fer la compra per erradicar-lo.
Paral·lelament, es volen adquirir congeladors estil cofre de dimensions petites, de
manera que les persones puguin comprar quan hi ha ofertes i puguin congelar els
aliments.

3. El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 23 de novembre de 2021 va aprovar
inicialment les bases reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals
per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (BOP
Girona número 227, de 26 de novembre de 2021).
En data 29 de desembre de 2021, es va publicar al BOP Girona núm. 248, l’extracte de
l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 21 de desembre de 2021, de
convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 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 locals, estableixen clarament la possibilitat que aquests
deures s’instrumentin a través de convenis interadministratius.
Disposició
El president resol:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del
Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès
per a l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la lluita contra
la pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona.
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
DEL RIPOLLÈS, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL

CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE
LA SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE MATERIAL A CONTRIBUIR A LA LLLUITA
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA, ANY 2022, ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA
Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, l’Il·lm. 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 de
de 2022.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, representat pel seu president, el senyor
Joaquim Colomer i Cullell, degudament facultat per acord de
de data
de
de 2022.
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès, representada pel seu president, el senyor
Josep Maria Farrés Penela, degudament facultat per acord de
de data
de
de 2022.
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
1. 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.
2. 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. A més, amb la situació actual del mercat energètic, aquest percentatge
s'ha incrementat. 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 erradicar 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.
L'any 2021 es va fer una compra de 90 radiadors elèctrics per anar eliminant l'ús de les
bombones de butà. Actualment, però, encara hi a famílies usuàries del Consorci de
Benestar Social del Ripollès que tenen com a font d'energia tèrmica el butà. La intenció
és acabar de fer la compra per erradicar-lo.
Paral·lelament, es volen adquirir congeladors estil cofre de dimensions petites, de
manera que les persones puguin comprar quan hi ha ofertes i puguin congelar els
aliments.
3. El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 23 de novembre de 2021 va aprovar

inicialment les bases reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals
per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica (BOP
Girona número 227, de 26 de novembre de 2021).
En data 29 de desembre de 2021, es va publicar al BOP Girona núm. 248, l’extracte de
l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 21 de desembre de 2021, de
convocatòria de subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la compra de
material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 2022.
Per Decret de Presidència de data 1 de febrer de 2022, s’ha sol·licitat a la Diputació de
Girona, una subvenció per la compra de material per contribuir a la lluita contra la
pobresa energètica (radiadors elèctrics i congeladors petits), amb un pressupost de
8.000 euros, desglossats de la següent manera:
- 40 radiadors elèctrics mínim classificació D = 6.000 euros
- 10 congeladors petits mínim classificació D = 2.000 euros

La sol·licitud de subvenció efectuada preveu que a l'hora de repartir els radiadors
elèctrics es prioritzaran aquelles famílies que tenen informes d'exclusió residencial.
També, es volen adquirir congeladors estil cofre de dimensions petites, de manera que
les persones puguin comprar quan hi ha ofertes i puguin congelar els aliments.
4. En data 1 d’abril de 2022, es va notificar al Consell Comarcal del Ripollès l’acord de la

Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 29 de març de 2022, pel qual es
concedeix una subvenció al Consell Comarcal per import de 8.000 euros, per la compra
de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica: 40 radiadors i 10
congeladors.
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 2022.
- 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:
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 2022, atorgada per la Diputació de Girona
Segon. Obligacions de les parts
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 dels radiadors fins a la
seu del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer Progrés, 22, de Ripoll). Estaran
inclosos en el contracte de subministrament, el transport i instal·lació dels 10
congeladors (“altres”) als domicilis que es determinin en qualsevol municipi de la
comarca que es designi.
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 béns a les famílies que resultin beneficiàries, de conformitat amb els criteris
acordats i que es detallen al pacte cinquè.
2.1. 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.

2.2. 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.
Tercer. Pressupost màxim del contracte que en el seu moment es formalitzi
El pressupost màxim del contracte de subministrament serà 8.000 € IVA inclòs, que es
destinarà a la compra del material inventariable especificat a la memòria valorada (40
radiadors i 10 congeladors), 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 la seu del
Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer Progrés, 22 de Ripoll) i/o de transportarlo i instal·lar-lo en els domicilis que es designin.
Cinquè. Criteris per a l’adjudicació de la cessió dels electrodomèstics
Per poder ser beneficiari de la cessió d’ús del material que s’adquireixi, s’hauran de
complir els criteris següents:
1. Ser usuari/a del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS), com a mínim durant els 4

mesos anteriors a l’adjudicació.
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.
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. Haver rebut algun ajut econòmic en concepte de subministraments.
4. Disposar d’una auditoria energètica de l’habitatge a través de l’Oficina d’Atenció
Energètica del Ripollès.
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 setè, i de fer el seguiment de
la seva situació.
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 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.

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 2022. En cas de concedir-se una pròrroga a
aquest termini, el conveni també s’entendrà prorrogat.
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 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/
Onzè. Resolució 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.
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. “
Segon. Facultar el vicepresident, Sr. Jordi Munell Garcia, per subscriure aquest conveni
i totes els altres documents que es derivin d’aquest acord.
Tercer. Elevar aquesta resolució a la propera Junta General als efectes de la seva
ratificació.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.”
Per tot això, s’adopta la següent,
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar
Social del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del
Ripollès per a l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la lluita
contra la pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona que consta
transcrit a l’apartat motivació d’aquesta resolució.
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 del Consorci i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
12. RATIFICAR L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS, L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PER A L’EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE MATERIAL A
CONTRIBUIR A LA LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA, ANY 2022,
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Motivació
En data 8 de juliol de 2022 el President va dictar resolució referent a l’aprovació de
l’Addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès,
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a
l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la lluita contra la
pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona, que es transcriu,
literlament a continuació:

Resolució de presidència referent a l’aprovació de l’Addenda al conveni de col·laboració
entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del
Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució de la subvenció per la compra
de material a contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 2022, atorgada per la
Diputació de Girona.
Antecedents de fet:
1. El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en data 19 d’abril de 2022,
va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del
Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del
Ripollès per a l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la
lluita contra la pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona.
2. El Consorci de Benestar Social del Ripollès en data 22 de maig de 2022 va emetre
resolució de presidència per l’aprovació el conveni de col·laboració entre el Consorci
de Benestar Social del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el
Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució de la subvenció per la compra de
material a contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 2022, atorgada per
la Diputació de Girona.
3. El citat conveni va ser formalitzat en data 23 de maig de 2022.
4. El conveni, de conformitat amb la sol·licitud efectuada a la Diputació de Girona,
preveu que el Consell Comarcal efectuï la contractació del subministrament del
material inventariable següent:
- 40 radiadors, per un import de 6.000 €
- 10 congeladors “altres”, per un import de 2.000 €
5. En l’Annex al conveni es preveien les característiques del material a contractar, de
conformitat amb els criteris tècnics fixats per l’ADR.
6. De conformitat amb l’anterior, el Consell Comarcal del Ripollès va aprovar la
contractació del subministrament del següent material (exp. 476/2022):
RADIADORS:
• Mínim 40 unitats
• Emissors tèrmics de baix consum
• Ha de dur potes o peus
• Mínim 1000W
• Cronotermostat digital programable diària i setmanalment integrat a l’aparell
• Categoria energètica mínima, D
• Material resistent
• Entrega del material a la seu del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer
Progrés, 22, de Ripoll).
CONGELADORS:
• Mínim 10 unitats
• Congeladors de cofre
• Aproximadament 100 litres de capacitat
• Categoria energètica mínima, D
• Transport i instal·lació dels 10 congeladors als domicilis que es determinin en
qualsevol municipi de la comarca

En el marc d’aquest expedient, i un cop adjudicat el contracte, s’ha constatat que en el
mercat no existeixen congeladors de cofre, d’aproximadament 100 litres de capacitat i
que tinguin categoria energètica mínima D. Els únics congeladors tipus cofre
d’aproximadament 100 litres de capacitat no donen compliment als requisits establerts a
les bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals
per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica. Per
aquest motiu, per Decret número 162/2022, de data 27 de maig de 2022, s’ha deixat
sense efecte l’expedient de contractació número 476/2022.
7. Consultades les necessitats del Consorci de Benestar del Ripollès i amb
l’assessorament tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, es conclou
que les necessitats de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica,
es poden satisfer mitjançant la compra de:
RADIADORS:
Mínim 13 unitats
Emissors tèrmics de baix consum
Ha de dur potes o peus
Mínim 1000W
Cronotermostat digital programable diària i setmanalment integrat a l’aparell
Categoria energètica mínima, D
Material resistent
Entrega del material a la seu del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer
Progrés, 22, de Ripoll).
CONGELADORS:
Mínim 10 unitats
Arcons congeladors
256L litres de capacitat
Categoria energètica mínima, D
Transport i instal·lació dels 10 congeladors als domicilis que es determinin en
qualsevol municipi de la comarca
8. De conformitat amb les necessitats indicades en el punt anterior i l’assessorament
tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (exp. 1233/2022), la Gerència
va emetre un informe justificatiu de la necessitat de contractar el subministrament
d’un mínim 13 radiadors elèctrics d’aproximadament 1000 W de potència i 10
congeladors de cofre de 256 litres de capacitat cadascun, per un import total de
8.000 euros (IVA inclòs). El termini per presentar ofertes finalitzava el dia 1 de juny
de 2022 a les 15.00h. Si bé es va convidar a un total de 7 empreses, en el termini
conferit no s’ha presentat cap oferta, atès que l’import màxim per tots els equips
demandats no s’ajustava a preu del mercat, sobretot tenint en compte que el preu
incloïa el transport i instal·lació als domicilis de qualsevol municipi de la comarca.
9. Consultades de nou les necessitats del Consorci de Benestar del Ripollès i amb
l’assessorament tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, es conclou
que les necessitats de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica,
es poden satisfer mitjançant la compra de:
RADIADORS:

Mínim 12 unitats
Emissors tèrmics de baix consum
Ha de dur potes o peus
Mínim 1000W
Cronotermostat digital programable diària i setmanalment integrat a l’aparell
Categoria energètica mínima, D
Material resistent
Entrega del material a la seu del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer
Progrés, 22, de Ripoll).
CONGELADORS:
Mínim 8 unitats
Arcons congeladors
256L litres de capacitat
Categoria energètica mínima, D
Transport i instal·lació dels 8 congeladors als domicilis que es determinin en
qualsevol municipi de la comarca
10. De conformitat amb les Bases específiques reguladores de subvencions a
ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita
contra la pobresa energètica, publicades al BOP de Girona núm. 227, de 26 de
novembre de 2021 (base 16), i d’acord amb la consulta efectuada al tècnic de gestió
d’habitatge de la Diputació de Girona, “els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi
de l’objecte o destí de la subvenció atorgada. No es considera canvi de destí la
modificació del nombre i/o el preu dels elements subvencionats o la redistribució de
la subvenció entre aquests”.
11. 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.
12. 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.
13. 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.

14. 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.
Disposició
El President Resol:
Primer. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar
Social del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del
Ripollès per a l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la lluita
contra la pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona.
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
RIPOLLÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A L’EXECUCIÓ PER A
L’EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE MATERIAL A CONTRIBUIR
A LA LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA, ANY 2022, ATORGADA PER
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Entitats que hi intervenen:
El Consell Comarcal del Ripollès, representat pel seu president, l’Il·lm. 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 de data 21
de juny de 2022.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès, representat pel seu president, el senyor
Joaquim Colomer i Cullell, degudament facultat per acord de Resolució de Presidència
de data .
L’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR), representada pel seu president, el
senyor Josep Maria Farrés Penela, degudament facultat per la Resolució 2022/125 de
data 15 de juny de 2022.
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
1. El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en data 19 d’abril de 2022, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès,
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a
l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la lluita contra la
pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona.
2. El citat conveni va ser formalitzat en data 23 de maig de 2022.
3. El conveni, de conformitat amb la sol·licitud efectuada a la Diputació de Girona, preveu
que el Consell Comarcal efectuï la contractació del subministrament del material
inventariable següent:

- 40 radiadors, per un import de 6.000 €
- 10 congeladors “altres”, per un import de 2.000 €
4. En l’Annex al conveni es preveien les característiques del material a contractar, de
conformitat amb els criteris tècnics fixats per l’ADR.
5. De conformitat amb l’anterior, el Consell Comarcal del Ripollès va aprovar la
contractació del subministrament del següent material (exp. 476/2022):
RADIADORS:
• Mínim 40 unitats
• Emissors tèrmics de baix consum
• Ha de dur potes o peus
• Mínim 1000W
• Cronotermostat digital programable diària i setmanalment integrat a l’aparell
• Categoria energètica mínima, D
• Material resistent
• Entrega del material a la seu del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer
Progrés, 22, de Ripoll).
CONGELADORS:
• Mínim 10 unitats
• Congeladors de cofre
• Aproximadament 100 litres de capacitat
• Categoria energètica mínima, D
• Transport i instal·lació dels 10 congeladors als domicilis que es determinin en
qualsevol municipi de la comarca
En el marc d’aquest expedient, i un cop adjudicat el contracte, s’ha constatat que en el
mercat no existeixen congeladors de cofre, d’aproximadament 100 litres de capacitat i
que tinguin categoria energètica mínima D. Els únics congeladors tipus cofre
d’aproximadament 100 litres de capacitat no donen compliment als requisits establerts a
les bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i consells comarcals
per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica. Per
aquest motiu, per Decret número 162/2022, de data 27 de maig de 2022, s’ha deixat
sense efecte l’expedient de contractació número 476/2022.
6. Consultades les necessitats del Consorci de Benestar del Ripollès i amb
l’assessorament tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, es conclou que
les necessitats de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, es
poden satisfer mitjançant la compra de:
RADIADORS:
Mínim 13 unitats
Emissors tèrmics de baix consum
Ha de dur potes o peus
Mínim 1000W
Cronotermostat digital programable diària i setmanalment integrat a l’aparell
Categoria energètica mínima, D
Material resistent

Entrega del material a la seu del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer
Progrés, 22, de Ripoll).
CONGELADORS:
Mínim 10 unitats
Arcons congeladors
256L litres de capacitat
Categoria energètica mínima, D
Transport i instal·lació dels 10 congeladors als domicilis que es determinin en
qualsevol municipi de la comarca
7. De conformitat amb les necessitats indicades en el punt anterior i l’assessorament
tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (exp. 1233/2022), la Gerència va
emetre un informe justificatiu de la necessitat de contractar el subministrament d’un
mínim 13 radiadors elèctrics d’aproximadament 1000 W de potència i 10 congeladors de
cofre de 256 litres de capacitat cadascun, per un import total de 8.000 euros (IVA
inclòs). El termini per presentar ofertes finalitzava el dia 1 de juny de 2022 a les 15.00h.
Si bé es va convidar a un total de 7 empreses, en el termini conferit no s’ha presentat
cap oferta, atès que l’import màxim per tots els equips demandats no s’ajustava a preu
del mercat, sobretot tenint en compte que el preu incloïa el transport i instal·lació als
domicilis de qualsevol municipi de la comarca.
8. Consultades de nou les necessitats del Consorci de Benestar del Ripollès i amb
l’assessorament tècnic de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, es conclou que
les necessitats de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, es
poden satisfer mitjançant la compra de:
RADIADORS:
Mínim 12 unitats
Emissors tèrmics de baix consum
Ha de dur potes o peus
Mínim 1000W
Cronotermostat digital programable diària i setmanalment integrat a l’aparell
Categoria energètica mínima, D
Material resistent
Entrega del material a la seu del Consorci de Benestar Social del Ripollès (carrer
Progrés, 22, de Ripoll).
CONGELADORS:
Mínim 8 unitats
Arcons congeladors
256L litres de capacitat
Categoria energètica mínima, D
Transport i instal·lació dels 8 congeladors als domicilis que es determinin en
qualsevol municipi de la comarca
9. De conformitat amb les Bases específiques reguladores de subvencions a ajuntaments i
consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la
pobresa energètica, publicades al BOP de Girona núm. 227, de 26 de novembre de
2021 (base 16), i d’acord amb la consulta efectuada al tècnic de gestió d’habitatge de la
Diputació de Girona, “els beneficiaris no podran sol·licitar un canvi de l’objecte o destí
de la subvenció atorgada. No es considera canvi de destí la modificació del nombre i/o
el preu dels elements subvencionats o la redistribució de la subvenció entre aquests”.

PACTES:
Primer. Característiques i subministrament del material
Les característiques i material a subministrar, per un import màxim de 8.000 euros (IVA i
trasllat inclòs), serà el fixat en l’antecedent vuitè d’aquesta addenda, deixant sense
efecte l’Annex del conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar Social del
Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès
per a l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la lluita contra la
pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona.
Segon. Vigència dels restants pactes del conveni
Es manté allò previst en els restants pactes del conveni de col·laboració entre el
Consorci de Benestar Social del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el
Consell Comarcal del Ripollès per a l’execució de la subvenció per la compra de material
a contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació
de Girona.
I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest
conveni per duplicat. “
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès pel seu coneixement i
a l’efecte corresponent, delegant les publicacions oficials i la inscripció del conveni en el
Registre de Convenis del sector públic de la Generalitat de Catalunya, en compliment
d’allò previst a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern.
Tercer. Elevar aquesta resolució a la propera Junta General als efectes de la seva
ratificació.
Quart. Facultar el vicepresident, Sr. Jordi Munell Garcia, per subscriure aquest conveni
i tots els altres documents que es derivin d’aquest acord”
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar la Resolució de Presidència de data 8 de juliol de 2022 referent a
l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consorci de Benestar
Social del Ripollès, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal del
Ripollès per a l’execució de la subvenció per la compra de material a contribuir a la lluita
contra la pobresa energètica, any 2022, atorgada per la Diputació de Girona.
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 del Consorci i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.

Votació
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres
assistents.
13. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE
BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
PER A LA COOPERACIÓ EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL
ALS MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS.
Motivació
Consta dictada Resolució referent a l’aprovació del Conveni entre el Consorci de
Benestar Social del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a la cooperació en la
prestació del servei de benestar social als municipis del Ripollès que es transcriu, a
continuació:
“Resolució de presidència referent a l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió
entre el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès
per a la cooperació en la prestació del servei de benestar social als municipis del
Ripollès.
Antecedents de fet:
I. Que el Consorci de Benestar és ens públic comarcal que va ser creat per coordinar la
gestió i prestació de serveis socials a la comarca del Ripollès.
El Consorci de Benestar està constituït pel Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament
de Ripoll, i els seus estatuts van ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 191 de data 5 d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5473, de data 29 de setembre de 2009. El text refós dels seus
estatuts es va publicar al BOP de Girona número 33, de 15 de febrer de 2018.
Abans de constituir-se el Consorci de Benestar, els serveis que presta aquest ens, per
tota la comarca, excepte el municipi de Ripoll, els prestava el Consell Comarcal
directament, des de la seva seu corporativa. De fet, l’article 5 dels seus estatuts,
estableix que la seu social del Consorci s’ubica al carrer Progrés 22 de Ripoll.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès té subscrit amb el Consell Comarcal un
contracte d’arrendament de diversos espais de la seu del Consell Comarcal del Ripollès
(carrer Progrés 22 de Ripoll), amb efectes des del dia 1 de gener de 2018 i per un
període inicial de 4 anys.
El personal laboral de serveis socials del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Ajuntament
de Ripoll van ser transferits al Consorci de Benestar pel mecanisme de la successió
d’empresa que estableix l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. No obstant això, el
centre de treball d’aquest personal sempre ha estat la seu del Consell Comarcal.
De conformitat amb els seus estatuts, el Consorci té la condició de mitjà propi i servei
tècnic del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Ripoll. Les seves finalitats són a) La
prestació de Serveis Socials d’ Atenció Primària, de serveis especialitzats de tot tipus i
de programes socials i b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la
comarca del Ripollès, per atendre les mancances en qualsevol matèria que li deleguin
els ens consorciats.

II.

Que el Consell Comarcal és un ens local amb personalitat jurídica pròpia que
vetlla per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca, mitjançant
l’assessorament, el suport directe, la formació, la informació i l’administració de recursos
amb l’aplicació de criteris de proximitat, d’eficiència i socialment i mediambientals
responsables.

El Consell Comarcal és l’òrgan de govern i administració de la comarca i, juntament amb
els municipis, té la finalitat d’oferir al ciutadà una sèrie de serveis que faciliten el seu dia
a dia i repercuteixen positivament en el benestar de la societat.
La seu del Consell Comarcal del Ripollès, ubicada al núm. 22 del carrer Progrés del
municipi és propietat del Consell Comarcal i està inscrita a l’inventari de béns del Consell
Comarcal del Ripollès i al Registre de la Propietat de Ripoll, finca 771, al tom 786, llibre
9, foli 204, inscripció 9a. La referència cadastral és la número 3422405 DG3732S0001
AK.
Per tot l’exposat, el President Resol,
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consorci de Benestar Social del
Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a la cooperació en la prestació del servei
de benestar social als municipis del Ripollès, que es transcriu a continuació.
“CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS I EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A LA COOPERACIÓ EN LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL ALS MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS
ENTITATS QUE HI INTERVENEN
El Consell Comarcal del Ripollès, en endavant Consell Comarcal, representat pel seu
president, Il·lustríssim Senyor Joaquim Colomer i Cullell, qui actua a l’empara de les
facultats de representació que li atorga l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització comarcal de
Catalunya, i facultat per la signatura del present conveni mitjançant acord de Consell de
Govern de la corporació, de data XXXXXXX, assistit per la secretària de la corporació,
senyora Mireia Grau i Sadurní, i de l’altra,
El Consorci de Benestar Social del
representat pel seu vicepresident,
expressament facultat per aquest acte
Benestar Social del Ripollès, de data
senyor, Gerard Soldevila i Freixa.

Ripollès, en endavant Consorci de Benestar,
l’Il·lustríssim Senyor Jordi Munell Garcia,
per acord de la Junta General del Consorci de
XXXXXXXX, assistit pel secretari del Consorci

MANIFESTEN
Que el Consorci de Benestar és ens públic comarcal que va ser creat per coordinar la
gestió i prestació de serveis socials a la comarca del Ripollès.
El Consorci de Benestar està constituït pel Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament
de Ripoll, i els seus estatuts van ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 191 de data 5 d’octubre de 2009, i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5473, de data 29 de setembre de 2009. El text refós dels seus
estatuts es va publicar al BOP de Girona número 33, de 15 de febrer de 2018.

Abans de constituir-se el Consorci de Benestar, els serveis que presta aquest ens, per tota la
comarca, excepte el municipi de Ripoll, els prestava el Consell Comarcal directament, des de la
seva seu corporativa. De fet, l’article 5 dels seus estatuts, estableix que la seu social del
Consorci s’ubica al carrer Progrés 22 de Ripoll.
El Consorci de Benestar Social del Ripollès té subscrit amb el Consell Comarcal un contracte
d’arrendament de diversos espais de la seu del Consell Comarcal del Ripollès (carrer Progrés
22 de Ripoll), amb efectes des del dia 1 de gener de 2018 i per un període inicial de 4 anys.
El personal laboral de serveis socials del Consell Comarcal del Ripollès i de l’Ajuntament de
Ripoll van ser transferits al Consorci de Benestar pel mecanisme de la successió d’empresa
que estableix l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. No obstant això, el centre de treball
d’aquest personal sempre ha estat la seu del Consell Comarcal.
De conformitat amb els seus estatuts, el Consorci té la condició de mitjà propi i servei tècnic del
Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Ripoll. Les seves finalitats són a) La prestació de Serveis
Socials d’ Atenció Primària, de serveis especialitzats de tot tipus i de programes socials i b) La
creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Ripollès, per atendre les
mancances en qualsevol matèria que li deleguin els ens consorciats.
Que el Consell Comarcal és un ens local amb personalitat jurídica pròpia que vetlla per
millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca, mitjançant l’assessorament, el suport
directe, la formació, la informació i l’administració de recursos amb l’aplicació de criteris de
proximitat, d’eficiència i socialment i mediambientals responsables.
El Consell Comarcal és l’òrgan de govern i administració de la comarca i, juntament amb els
municipis, té la finalitat d’oferir al ciutadà una sèrie de serveis que faciliten el seu dia a dia i
repercuteixen positivament en el benestar de la societat.
La seu del Consell Comarcal del Ripollès, ubicada al núm. 22 del carrer Progrés del municipi és
propietat del Consell Comarcal i està inscrita a l’inventari de béns del Consell Comarcal del
Ripollès i al Registre de la Propietat de Ripoll, finca 771, al tom 786, llibre 9, foli 204, inscripció
9a. La referència cadastral és la número 3422405 DG3732S0001 AK.
En virtut de l’anterior, les institucions signants estableixen aquest conveni amb subjecció a les
següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del Conveni
1.1. És

objecte d’aquest conveni regular la col·laboració entre el Consorci de Benestar i el Consell
Comarcal per a la cooperació en la prestació del servei de benestar social als municipis del
Ripollès.

1.2. El

Consorci de Benestar presta de forma exclusiva aquest servei a la comarca del Ripollès,
sense que pugui existir duplicitats de prestacions per part d’ambdues institucions que
intervenen en aquest conveni.
Segona.- Obligacions per part del Consell Comarcal

2.1.

El Consell Comarcal del Ripollès cedeix en ús al Consorci de Benestar per a la prestació del
servei un espai de 252,40 m2 a la seu del Consell Comarcal del Ripollès amb el mobiliari
corresponent. S’adjunta com a Annex I plànols 1, 2 i 3 que grafien els espais cedits i com
Annex II la relació de béns mobles també cedits en ús. El posterior manteniment, conservació i
reposició dels béns mobles aniran a càrrec del Consorci de Benestar.

2.2.

L’espai cedit en ús podrà ser utilitzat pel Consorci de Benestar de la forma més eficaç i eficient
possible per a la prestació del servei a la comarca.

2.3.

El Consell Comarcal del Ripollès habilitarà un despatx a la planta baixa amb destí a la sala de
reunions, d’ús preferent, si bé no exclusiu, del Consorci de Benestar.

2.4.

El Consell Comarcal del Ripollès habilitarà un espai al taulell de l’Oficina d’atenció al Ciutadà
d’ús exclusiu del Consorci de benestar, que consta grafiat al plànol 2 (Annex I).

L’ús dels banys i del menjador-office –planta tercera- serà comú i compartit amb el personal del
Consell Comarcal i dels altres ens que ocupen espais de l’edifici.
El personal del Consorci de Benestar tindrà dret a l’ús de la Sala de Plens i de la sala del
Consell de Govern, que s’atorgarà per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds que es
formulin. S’intentarà evitar, sempre que sigui possible, el seu ús els dimarts, ja que aquest és el
dia destinat pel Consell Comarcal a la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats de la
corporació i per les reunions de les Meses de contractació.
Tercera.- Obligacions per part del Consorci de Benestar
3.1.

El Consorci de Benestar imputarà amb càrrec al seu pressupost i abonarà anualment al
Consell Comarcal mitjançant transferència la quantitat de 12.000 €, en compensació per l’ús
dels espais i béns mobles cedits. Aquest import es farà efectiu per períodes trimestrals
vençuts, a raó de 3.000 € trimestrals.

La renda no podrà ser actualitzada per l’arrendador.
3.2.

Totes les despeses relacionades amb el servei que el Consorci de Benestar realitza a la seu
del Consell Comarcal aniran a càrrec del Consorci de Benestar. Les despeses de
manteniment i conservació d’edifici, manteniment de maquinària i instal·lacions, neteja,
vigilància, serveis i subministres, calefacció, primes d’assegurances i tributs de l’espai cedit
seran abonades inicialment pel Consell Comarcal, i seran repercutides amb posterioritat al
Consorci de Benestar, en funció dels costos reals que es justifiquin en proporció a l’espai
ocupat, d’acord amb l’informe de la intervenció del Consell Comarcal. Les aplicacions
pressupostàries en concret són les següents:
-

Manteniment i conservació edificis.
Manteniment maquinària i instal·lacions.
Energia elèctrica.
Aigua.
Combustibles i carburants.
Productes de neteja i condicionament.
Primes assegurances.
Tributs.

-

Jurídics i contenciosos.
Servei neteja.

Quarta. Comissió de seguiment i avaluació del conveni
Per tal de fer el seguiment i la valoració del present conveni, es podrà constituir una comissió
de seguiment formada per un representant del Consell Comarcal i un representant del Consorci
de Benestar Social del Ripollès, que es reunirà amb la periodicitat que resulti necessària, a
petició de qualsevol dels ens signants.
Cinquena.- Vigència, durada del conveni i efectes del conveni sobre altres
instruments jurídics anteriors
Aquest conveni tindrà vigència amb efectes del passat dia 01/01/2020 i finalitzarà en data
31/12/2022, sense possibilitat de pròrroga del mateix. En cas que persisteixi l’objecte del
present conveni, serà necessari formalitzar-ne un de nou.
Les parts signants manifesten la seva voluntat que aquest conveni substitueixi el contracte
d’arrendament de diversos espais de la seu del Consell Comarcal del Ripollès per part del
Consorci de Benestar Social del Ripollès, la vigència del qual es va iniciar el dia 1 de gener de
2018 i amb una durada inicial de 4 anys (31 de desembre de 2021).
Sisena.- Modificació del conveni
Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada per ambdues parts, per escrit, i els
documents resultants s’afegiran com annexos a aquest conveni.
Setena.- Causes de resolució
7.1.

Seran causes de resolució d’aquest conveni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
7.2.

El transcurs del termini de vigència.
El mutu acord de les parts, expressat per escrit.
La voluntat d’alguna de les parts de resoldre el conveni, comunicada amb 1 any
d’antelació.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar els pactes que
constitueixen l’objecte d’aquest conveni.
Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les clàusules d’aquest conveni. En aquest cas, s’estarà
a allò que disposa l’article 51.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
Sector Públic.
Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni en altres lleis.

En tot cas, en el supòsit de resolució per qualsevol causa del conveni, si existeixen
actuacions en curs d’execució, les parts podran acordar la continuació i finalització
d’aquelles que per raons d’interès públic es considerin oportunes, establint un termini
improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la seva
liquidació.
Vuitena.- 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 el Reglament 2016/679 general de protecció de dades i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 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 protecció de dades,
podrà presentar una reclamació, en primer lloc, davant del Delegat de Protecció de dades
corresponent (en el cas del Consell Comarcal del Ripollès, dpd@ripolles.cat) i, si escau, davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/
Novena.- Publicitat
El conveni es publicarà, per part del Consell Comarcal, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
El Consell Comarcal també el registrarà en el Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat. Igualment, haurà de publicar-se a les pàgines webs dels ens
signants.
Desena.- Règim jurídic
En tot el que no preveu expressament aquest Conveni regeixen, supletòriament, la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, així com la Llei 26/2020, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les normes
que les desenvolupen.
Onzena.- Resolució de conflictes i ordre jurisdiccional
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni seran resoltes
prioritàriament per mutu acord de les parts.

Les qüestions litigioses que es puguin plantejar amb relació a la interpretació, aplicació i
compliment del conveni, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència
territorial dels jutjats i tribunals de la demarcació de Girona.”
Segon. Facultar el vicepresident, Sr. Jordi Munell Garcia, per subscriure aquest conveni i totes
els altres documents que es derivin d’aquest acord.
Tercer. Elevar aquesta resolució a la propera Junta General als efectes de la seva ratificació.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.”
Disposició
La Junta General resol:
Primer. Ratificar la Resolució dictada pel president del Consorci de Benestar Social del
Ripollès referent a l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consorci de Benestar
Social del Ripollès i el Consell Comarcal del Ripollès per a la cooperació en la prestació del
servei de benestar social als municipis del Ripollès.
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 del Consorci i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Quart. Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i a l’efecte
corresponent.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
14. INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ.
Intervé la direcció del Consorci de Benestar Social del Ripollès, senyora Elisabeth Ortega
Larriba que informa la petició per part del comitè en relació a l’estabilització del personal del
Consorci de Benestar Social del Ripollès, que consisteix en que hi ha quatre empleats públics
que no s’han incorporat a l’oferta pública d’estabilització. En aquest cas es considera que
s’haurien d’incloure a l’oferta pública d’estabilització i que poguessin participar com a concurs
oposició.
15. PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha
I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió.
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 28 de juliol de 2022. 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

