
13/2017

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 16 DE MAIG DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del 16 de maig de dos mil disset,  
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr. 
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr. Boris Lapuerta i Coll, el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. 

Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana.

Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix amb allò que disposa l’article 98 c) 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, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria.

A) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 DE 
MAIG DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 9 de maig de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 9 de maig de 2017.

2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES PRESENTADA PER LA 
INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de 
VINT MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (20.507,30 €),  estant totes elles 
conformades per les regidories competents. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de VINT MIL CINC-CENTS 
SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (20.507,30 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a 
les consignacions pressupostàries corresponents.

3) ACORD APROVANT LA SOL·LICITUD FORMULADA PEL MOTOCLUB BAIX BERGUEDÀ 
PER LA REALITZACIÓ DEL CAMPIONAT D’ESPANYA DE TRIAL
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Vista la sol·licitud presentada per l’entitat “MOTOCLUB BAIX BERGUEDÀ”, en data 8 de maig de 
2017, NRE 348, per tal de realitzar una prova de trial del campionat d’Espanya de Trial, els propers  
dies 14, 15 i 16 de juliol de 2017, per diferents termes municipals, entre ells en un tram del municipi 
de Guardiola de Berguedà.

Atès que es tracta d’una prova de trial, i  que consisteix en una prova de motor, caldrà que es 
disposi de les corresponents assegurances, permisos de l’administració competent en matèria de 
medi  ambient  i  de  la  federació  catalana  de  motociclisme,  en  el  seu  cas,  amb  la  conseqüent  
exempció de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament.

Tot plegat, sense perjudici que s’obligui a l’esmentada entitat a respectar íntegrament la legislació 
vigent  en matèria de seguretat en les persones, seguretat vial, protecció del medi ambient i de 
l’entorn  natural,  i  sense  perjudici  de  la  resta  d’autoritzacions  que  calgui  demanar  de  la  resta 
d’administracions competents en la matèria i dels propietaris de les finques afectades, així com al  
fet que l’entitat esmentada s’obligui a restaurar la realitat física alterada com a conseqüència de la 
prova, a l’estat originari d’abans de realitzar-la.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Autoritzar a l’entitat “MOTOCLUB BAIX BERGUEDÀ”, la realització  una prova de trial del  
campionat d’Espanya de Trial, els propers dies 14, 15 i 16 de juliol de 2017.

Segon.- Condicionar la present autorització a que es respecti íntegrament la legislació vigent en 
matèria  de seguretat  en  les  persones,  seguretat  vial,  protecció  del  medi  ambient  i  de l’entorn 
natural,  sense  perjudici  de  la  resta  d’autoritzacions  que  calgui  demanar  de  la  resta 
d’administracions competents en la matèria i dels propietaris de les finques afectades, així com al  
fet que l’entitat esmentada s’obligui a restaurar la realitat física alterada com a conseqüència de la 
prova,  a  l’estat  originari  d’abans  de  realitzar-la.  D’altra  banda,  caldrà  que  disposi  de  les 
corresponents assegurances, permisos de l’administració competent en matèria del medi ambient i 
de  la  federació  catalana  de  motociclisme,  en  el  seu  cas,  amb  la  conseqüent  exempció  de 
responsabilitat civil d‘aquest Ajuntament als efectes convenients.

Tercer.- Comunicar aquest acord al peticionari. 

4) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ  I  LA  LLAR  DEL  PENSIONISTA  DE  GUARDIOLA  DE 
BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I LA LLAR 
DEL PENSIONISTA DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

REUNITS:

D’una banda, el Sr. JCF, major d’edat, en possessió de Document Nacional d’identitat número XXXXXXX, veí  
de Guardiola de Berguedà, amb domicili XXXXXX, actuant en nom i representació de La Llar del Pensionista  
de Guardiola de Berguedà, en qualitat de president, amb NIF G-59304774, facultat expressament per aquest  
acte per acord de la Junta de l’Associació de data 7 de març de 2012.
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D’altra banda, el Sr. Josep Lara Tristante, major d’edat, en possessió de document Nacional d’Identitat número  
XXXXXX, veí de Guardiola de Berguedà, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça Municipal, 3 de  
Guardiola de Berguedà, actuant com a Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

MANIFESTEN:

1.- La Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà, està duent a terme una tasca de reconeguda vàlua  per  
tots  els  habitants  de  Guardiola,  però  molt  especialment  per  la  gent  gran  i  l’Ajuntament  de  Guardiola  de  
Berguedà, en reconeixement d’aquesta tasca, ha vingut ajudant econòmicament a l’entitat.

2.- Dins l’ampli camp de les activitats que s’organitzen tant des de l’Ajuntament com des de la Llar hi ha  
activitats que podrien ser portades a terme conjuntament entre aquestes dues entitats.

3.-  La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de maig de 2017, va aprovar la minuta del  present  
conveni,

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen  
aquest conveni, que es regirà pels següents:

P A C T E S

Primer.- OBJECTE

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en l’execució de les activitats  
que s’organitzin des de la Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà, i en concret en:

- Festes populars
- Projectes interdisciplinars i d’intercanvis amb casals
- Esport a la tercera edat
- Festes
- Teatre
- Xerrades
- Tallers
- Exposicions públiques d’activitats

Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

L’Ajuntament subvencionarà a la Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà amb un import de MIL euros  
(1.000 €), per col·laborar en la realització de les activitats descrites a l’anterior apartat i corresponents l’exercici  
2017. 

Tercer.- TERMINI D’EXECUCIÓ

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que produïdes durant l’any 2017, anteriorment descrites.

Quart.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

La  Llar  del  Pensionista  de  Guardiola  de  Berguedà,  haurà  de  justificar  la  realització  de  les  activitats  
subvencionades com a màxim el  dia 31 de gener de 2018, mitjançant la presentació de la documentació  
exigida a l’article 23 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, i en  
concret mitjançant l’aportació dels comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa, d’acord amb  
els formularis obrants a la web de l’Ajuntament (www.guardioladebergueda.cat).

Cinquè.- PAGAMENT

El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent forma:

- 50%, com a bestreta, dins dels 15 dies següents a la signatura del present conveni.
-  50% restant,  prèvia  la  presentació  de  la  documentació  justificativa  esmentada al  punt  

anterior. 
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Abans del pagament el /la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de  
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Sisè.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

La Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà, es compromet a:

-  Executar  les  activitats  subvencionades  de  conformitat  amb  els  principis  de  bona  
administració, nona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la intervenció  
general  de l’Ajuntament,  i  a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici  de les  
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. S’hauran de  
conservar  per  un  període no  inferior  a  6  anys,  comptadors  des  de  la  finalització  del  termini  de  
presentació de les justificacions.

- A fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució dels projectes o de les activitats,  
en el material imprès que editi l’Escola referent a les activitats portades a terme conjuntament amb  
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

-  L’incompliment  d’aquestes  obligacions  originarà  les  responsabilitats  que  en  cada  cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

Setè.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics  
o provats. Tanmateix l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost  
total del projecte/activitat a desenvolupar.

Vuitè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI

En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix L’Ordenança General de Subvencions de  
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i La Llar  
del Pensionista a Guardiola de Berguedà.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord.

Tercer.- Comunicar aquest acord a La Llar del Pensionista a Guardiola de Berguedà.

5) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ESCOLA SANT LLORENÇ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I l’ESCOLA 
SANT LLORENÇ

REUNITS:
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D’una banda, el Sr. DMB, major d’edat, en possessió de Document Nacional d’Identitat número XXXXXX, veí  
de XXXXX, amb domicili a XXXXXX, actuant en nom i representació de l’Escola Sant Llorenç, en qualitat de  
Director, amb NIF Q-5855862-H.

D’altra banda, el Sr. Josep Lara Tristante, major d’edat, en possessió de document Nacional d’Identitat número  
XXXXXX, veí de Guardiola de Berguedà, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça Municipal, 3 de  
Guardiola de Berguedà, actuant com a Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

MANIFESTEN:

1.-  L’Escola Sant Llorenç està duent a terme una tasca educativa de reconeguda vàlua i  l’Ajuntament de  
Guardiola de Berguedà, en reconeixement d’aquesta tasca, ha vingut ajudant econòmicament a l’Escola.

2.- Dins l’ampli camp de les activitats que s’organitzen tant des de l’Ajuntament com des de l’Escola hi ha  
activitats que podrien ser portades a terme conjuntament entre aquestes dues entitats.

3.-  La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de maig de 2017, va aprovar la minuta del  present  
conveni,

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen  
aquest conveni, que es regirà pels següents:

P A C T E S

Primer.- OBJECTE

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en l’execució de les activitats  
que s’organitzin des de l’Escola Sant Llorenç, i en concret en:

- Festes populars
- Projectes interdisciplinars
- Competicions esportives
- Festa de final de curs
- Concursos
- Tallers
- Exposicions públiques d’activitats

Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

L’Ajuntament subvencionarà a l’Escola Sant Llorenç amb un import de MIL EUROS (1000,00 €), per col·laborar  
en la realització de les activitats descrites a l’anterior apartat i corresponents a l’exercici 2017. 

Tercer.- TERMINI D’EXECUCIÓ

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que produïdes durant l’any 2017, anteriorment descrites.

Quart.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

L’Escola Sant Llorenç haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim el dia 31  
de gener del 2.018, mitjançant la presentació de la documentació exigida a l’article 23 de l’ordenança general  
de subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, i en concret mitjançant l’aportació dels comptes  
justificatius  amb  aportació  de  justificants  de  despesa,  d’acord  amb  els  formularis  obrants  a  la  web  de  
l’Ajuntament (www.guardioladebergueda.cat).

Cinquè.- PAGAMENT

El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent forma:

- 50%, com a bestreta, dins dels 15 dies següents a la signatura del present conveni.
- 50% restant, prèvia la presentació de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. 

Abans del pagament el /la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de  
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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Sisè.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

L’Escola Sant Llorenç, es compromet a:

- Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona  
fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la intervenció general  
de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i  
en relació a la subvenció concedida.

- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. S’hauran de conservar  
per  un període no inferior  a  6 anys,  comptadors des de  la  finalització  del  termini  de presentació  de  les  
justificacions.

- A fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució dels projectes o de les activitats, en el  
material imprès que editi l’Escola referent a les activitats portades a terme conjuntament amb l’Ajuntament de  
Guardiola de Berguedà.

- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin  
i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

Setè.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics  
o privats. Tanmateix l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost  
total del projecte/activitat a desenvolupar.

Vuitè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI

En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix L’Ordenança General de Subvencions de  
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’Escola 
Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Escola Sant Llorenç.

6) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ  I  L’ASSOCIACIÓ  DE  DISMINUÏTS  PSÍQUICS  DEL 
BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I  
L’ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

REUNITS:
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D’una  banda,  la  Sra.  JCP,  com  a  representant  de  l’associació  Pro  Disminuïts  Psíquics  del  
Berguedà,

D’altra banda, el Sr. Josep Lara Tristante, Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà,

MANIFESTEN:

1.- L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del  Berguedà està duent a terme una tasca social  de  
reconeguda vàlua i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en reconeixement d’aquesta tasca, ha  
vingut ajudant econòmicament a l’associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà en forma de  
subvencions.

2.-  Dins  l’ampli  camp  dels  Serveis  Socials  hi  ha  activitats  que  podrien  ser  portades  a  terme  
conjuntament entre aquestes dues entitats.

3.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de maig de 2017, va aprovar la formalització del  
present,

CONVENI:

Primer.-  L’Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà es compromet  a contribuir  al  finançament  de  
l’entitat per l’any 2.017 amb la quantitat de 0,30 € per habitant al municipi anuals.

Segon.- L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà es compromet a:

- A redactar una memòria final d’exercici  que es presentarà dins el primer semestre de l’any  
següent.  En  aquesta  memòria  hi  constarà  la  part  de  les  activitats  realitzades i  el  nombre  
d’usuaris atesos del municipi.

- Ajudar  a  l’àrea de serveis  socials  del  l’Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà en  aquelles  
activitats que així ho sol·licitin i l’associació disposi de l’estructura i mitjans per fer-ho.

- A utilitzar el logo “Serveis Socials. Ajuntament de Guardiola de Berguedà” en el material imprès  
que editi l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà referent a les activitats portades a  
terme conjuntament amb l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de  Guardiola de Berguedà.

Tercer.- Per procedir al seguiment d’aquest conveni es crearà una comissió que estarà formada per  
part  de  l’Ajuntament,  de  la  regidora  de  Serveis  Socials  i  la  Treballadora  Social,  i  per  part  de  
l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà pel President o per la gerent en cas de delegació  
del President i un/a tècnica de l’entitat. Aquesta comissió es reunirà una vegada a l’any.

Quart.- Aquest conveni tindrà una vigència d’un any, però es considerarà tàcitament renovat si dins  
els  dos  últims  mesos  de  l’any  cap  de  les  dues  parts  manifesta  la  voluntat  de  revisar-lo  o  
cancelar-lo”.
 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà  i 
l’Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà.
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7) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ  I  L’ASSEMBLEA  COMARCAL  DE  CREU  ROJA  AL 
BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació:

 COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE  GUARDIOLA DEL BERGUEDÀ i L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA AL BERGUEDÀ

R E U N I T S

D'una part en Josep Lara Tristante, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola del 
Berguedà,

De l'altra la Sra. MPB, en la seva qualitat de Presidenta de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja  
al Berguedà (a partir d’ara Creu Roja).

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i  obligar-se, i  de comú 
acord,

E X P O S E N 

Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei 8/1.987, de 15 
d'abril  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  regulen,  entre  les  tècniques  de  participació 
ciutadana,  que  el  deure  de  les  Corporacions  Locals  és  afavorir  el  desenvolupament  de  les 
Associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

Segon: Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de facilitar la 
utilització de mitjans públics i  l'accés a ajudes econòmiques per a la realització de les activitats 
d'aquestes entitats.

Tercer: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració d’accions 
de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius o a persones 
amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i reparació de danys originats per sinistres 
i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, compatible amb l’esperit de la institució.  
Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i 
Universalitat.

Quart: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial 
Decret 2219/1996 d’11 d’octubre, sobre actualització de les normes d’ordenació de la Creu Roja i 
l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu 
Roja  és  una  Entitat  idònia  per  a  contribuir  al  desenvolupament  de  la  política  social  de  les  
Corporacions Locals.

Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Guardiola del Berguedà i la Creu Roja existeix l'interès mutu de 
coordinar-se  per  dur  a  terme  activitats  de  caràcter  social,  medi  ambientals,  preventives  i  de 
seguretat ciutadana en els seus respectius camps d'actuació per tal de fer més eficaç l'atenció a  
diferents sectors de la població.

Sisè: Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d’acord als eixos estratègics establerts en 
l’Assemblea General de la Creu Roja Espanyola:

1. Abordar les diferents dimensions del fenomen de l’exclusió social des d’un enfocament  integral  
a través d’una estratègia marc per a la inclusió.

2. Impulsar el desenvolupament de projectes de promoció de la salut.
3. Enfortir la capacitat de la Creu Roja en matèria de preparació per a desastres i intervenció en  

emergències, amb i per a la Comunitat.
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4. Reforçar  el  compromís humanitari  de Creu Roja  amb les persones i  col·lectius  vulnerables 
promovent el desenvolupament de llurs capacitats a llarg termini.

5. Sensibilitzar  sobre  els  principis  i  valors  de  la  Creu  Roja  per  transmetre  el  compromís 
institucional amb les persones més vulnerables.

6. Reforçar la presència en l’àmbit local, millorant les seves capacitats d’intervenció i promovent el 
caràcter voluntari.

7. Obtenir recursos per aconseguir una institució més eficaç i independent.
8. Una institució més eficaç i eficient per atendre el seu compromís humanitari amb les persones 

més vulnerables.

Havent, doncs, arribat de comú acord a establir les condicions que hauran de regir el conveni entre 
les dues parts, i a l’empara dels art. 224.226-1 i concordats de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, subscriuen el present a tenor dels següents 

P A C T E S 

Primer: És objecte del present concert el foment i promoció d'activitats a realitzar per la Creu Roja 
com a complementàries de les competències pròpies locals; i a tal efecte l'Ajuntament atorgarà una 
ajuda de contingut econòmic per a contribuir al finançament de les seves estructures i personal  
necessari per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a través de Voluntariat.

Segon: L'Ajuntament de Guardiola del Berguedà es compromet a:

1.- Aportar  a la Creu Roja una subvenció total de 900  € anuals, fent-se efectiva via transferència 
Bancària anualment.

Tercer: La Creu Roja es compromet a:

1- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:                                                  

A. Atenció  a  les  demandes  puntuals  d'emergència  social  amb els  recursos  humans  i  
materials que disposa l'entitat.

B. Donar cobertura preventiva a 2 esdeveniments  , que l’Ajuntament i la Creu Roja valorin 
conjuntament, sempre que la demanda del servei es realitzi amb l’antelació suficient de 
15  dies  mínims.  Per  la  resta  de serveis  preventius  que requereixi  l’Ajuntament  els 
facturarem a part.

C. Participar,  dins  els  plans  d’emergència  municipal,  en  l’articulació  de  mecanismes 
d’intervenció i localització  de recursos logístics i sanitaris, com a suport als recursos 
municipals. Desenvolupar accions de conscienciació de la població i de reducció de la 
vulnerabilitat en situació de catàstrofes i emergències sanitàries.

 Participar en actuacions de caràcter medi ambientals que s'acordin conjuntament.
D. Participar  en les  campanyes,  iniciatives  solidàries  i  projectes  de cooperació  per  al 

desenvolupament que s’acordin. 

Quart:  En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a terme en virtut del 
present conveni, cada una de les parts signants serà responsable del compliment de la normativa 
reguladora de les dades de caràcter personal. 

Cinquè: L'Ajuntament de Guardiola del Berguedà  i la Creu Roja vetllaran pel bon funcionament  
dels projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una comissió de seguiment 
integrada:

 Per part de l'Ajuntament:
  
   - L'alcalde o persona en qui delegui.

 Per part de la Creu Roja:
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   - President o persona en qui delegui.

Setè: La vigència  del  present  conveni  serà  des  de la  data  de la  seva  signatura fins  a  31  de  
desembre del 2017. 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se al conveni.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’Assemblea Comarcal 
de Creu Roja al Berguedà per a la promoció del voluntariat.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Assemblea Comarcal de Creu Roja al Berguedà.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.05 hores de tot el qual 
per la seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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