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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 30 DE JUNY DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 08:00 hores del dia 30 de juny de dos mil setze, 
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. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
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 21 DE JUNY 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 21 de juny de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 21 de juny de 2016. 
 
 
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 
ONZE MIL DOS CENS-CINQUANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (11.251,04 €), 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 ONZE MIL DOS CENS-
CINQUANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (11.251,04 €), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 

 

3) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació de “Pep i Mª José, SCP”, per la 
realització de l‟espectacle el proper dia 9 d‟agost de 2016, amb motiu dels actes de la  Festa Major, per 
un import de 500,00 € (IVA No inclòs).  
 
Han aportat els certificats acreditatius d‟estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
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 contractació de “Pep i Mª José, SCP”, per la realització de l‟espectacle el proper dia 
9 d‟agost de 2016, amb motiu dels actes de la Festa Major, per un import de 500,00 € (IVA No inclòs).  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal. 

 

 
4) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SR. JMCM, A TRAVÉS DEL CONSELL 

COMARCAL DEL BERGUEDÀ SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ DE PAS PEL MUNICIPI, AMB 
MOTIU DE LA REALITZACIÓ D’UNA RUTA AMB 4X4 ANOMENADA “ORGANITZACIÓ DE 
VIATGE TURÍSTIC FAMILIAR EN VEHICLES TOT TERRENY (2ª Travessia Sabadell-
Andorra)” 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada pel Sr. JMCM, a 
través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme la ruta turística 
vehicles tot terreny 4x4, anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles tot terreny (2ª 
Travessia Sabadell-Andorra)” per carreteres i pistes que travessen aquest terme municipal el dia 20 
d‟agost de 2016. 
  
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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar Sr. JMHC, la realització d‟una excursió turística amb vehicles tot terreny 4x4, el dia 
20 d‟agost de 2016, si bé condicionat a que transcorrin exclusivament per carreteres i pistes 
autoritzades, que comuniquin al Servei Català de Trànsit l‟esdeveniment amb l‟objectiu de que des del 
mateix Servei català de Trànsit s‟adoptin les mesures de seguretat pertinents per evitar danys a les 
persones i coses, que sol·licitin autorització a tots els organismes sectorials competents, especialment  
al Parc Natural Cadí Moixeró, així com als propietaris del terrenys per on transcorrin, que disposin de 
les assegurances que siguin necessàries i que deixin el terreny en les mateixes condicions que el van 
trobar, i que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a les persones i a les coses. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 



5) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CERCS, VILADA, 
BAGÀ, LA POBLA DE LILLET, GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I BORREDÀ PER A FINANÇAR EL 
PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la proposta de conveni entre l‟Ajuntament de 
Cercs, Vilada, La Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà i Borredà per finançar el projecte de 
dinamització per a la gent gran, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 
 
 
“CONVENI A FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE CERCS, VILADA, BAGÀ, LA POBLA DE 
LILLET, GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I BORREDÀ PER A FINANÇAR EL PROJECTE DE 
DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la diputada delegada de Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Maite Fandos i Payà, i facultada d’acord amb la Refosa 1/2016, 
sobre nomenaments i delegació de competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016; assistida per la 
secretària delegada, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació núm.: 10481/15, de 13 de novembre de 2015, publicat al BOPB de 26 
de novembre de 2015. 
 
AJUNTAMENT DE CERCS, representat per l’alcalde Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau, assistit pel 
secretari accidental de la Corporació, Sr. Jordi Torner Burniol. 
 
AJUNTAMENT DE VILADA, representat per l’alcaldessa Il·lma. Sra. Montserrat Badia Piqué, assistida 
per la secretària de la Corporació, Sra. Montserrat Morera Camprubí. 
 
AJUNTAMENT DE BAGÀ,  representat per l’alcalde Il·lm. Sr. Nicolás Viso Alamillos, assistit per la 
secretària de la Corporació, Sra. Montserrat Carretero Codina. 
 
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET, representat per l’alcalde Il·lm. Sr. Vicenç Linares Clota, 
assistit pel secretari de la Corporació, Sr. Jordi Berenguer Valladolid 
 
AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, representat per l’alcalde Il·lm. Sr. Josep Pera Lara 
Tristante, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Elizabeth Benítez Vilajoana. 
 
AJUNTAMENT DE BORREDÀ, representat per l’alcalde Il·lm. Sr. Joan Roma Cunill, assistit per la 
secretària accidental de la Corporació, Sra. Montserrat Cabana Sala. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que el programa de Dinamització de Persones Grans és un programa singular i específic 
desenvolupat en petits municipis i arran d’unes necessitats molt concretes d’actuació i prevenció de 
situacions derivades de les característiques sòcio- econòmiques del territori. La Diputació valora molt 
positivament aquesta tasca preventiva, de dinamització i foment de l’autonomia personal en municipis 
menors de 5.000 habitants. 

 
II. Que els municipis de Cercs, Vilada, Bagà, La Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà i Borredà van 
iniciar aquest programa l’any 2003 i al llarg d’aquests anys s’ha treballat per a l’optimització dels 
recursos existents i la creació de noves xarxes que afavoreixen l’atenció i participació de les persones 
grans. 



 
III. Que l’esmentada activitat es troba inclosa dins dels objectius fixats per la Diputació de Barcelona pel 
mandat 2016-2019, que defineix, entre d’altres, una acció de govern que serveixi per millorar de forma 
significativa i duradora les condicions de vida de les persones grans en l’espai territorial i social que li és 
propi. 
 
IV. Que l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona té com a objectius oferir serveis 
de cooperació i assistència tècnica, econòmica i jurídica als municipis i potenciar i millorar les polítiques 
d’actuacions de benestar social desplegades pels ens locals. 
 
V. Que des de la Diputació de Barcelona es treballa al costat dels municipis per promoure la qualitat de 
vida i la participació social de les persones grans des d’un model d’intervenció que garanteixi l’equitat 
territorial. Amb aquest objectiu neix el “Projecte de dinamització de les persones grans” que promou 
activitats d’aquest col·lectiu des del seu propi protagonisme i autoorganització. El projecte s’organitza 
en agrupacions territorials, dinamitzades per un professional, que afavoreixen actuacions conjuntes i de 
cooperació entre municipis petits. 

VI. Que la minuta del present conveni ha estat aprovada per decret de la presidenta de la Diputació de 
Barcelona de data 3 de juny de 2016. 

 

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: 

 
PACTES 

Primer.- Objecte del conveni 

 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte de Dinamització de la Gent Gran 
 

 
Segon.- Actuacions objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni, establert al pacte primer, es concreta en la realització de les següents 
actuacions: 
 
2.1. Realització del projecte de dinamització de la gent gran als municipis de Cercs, Vilada, Bagà, La 
Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà i Borredà amb la finalitat de: 
 
 Fomentar projectes de participació i animació de la gent gran 
 
 Donar suport a la infrastructura municipal a nivell de recursos humans per tal de generar 
dinàmiques participatives en el col·lectiu de la gent gran 
 
 Promoure l’aparició de projectes arrelats al municipi d’animació de la gent gran 
 
 Dinamitzar la gent gran en tot el que fa referència a la seva organització, associacionisme, 
participació social, creació d’espais col·lectius i capacitat organitzativa. 
 
 
2.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic dels ens destinataris i de la 
Diputació de Barcelona: 
 



- L’interès específic dels ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte 
d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers els 
municipis i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.  
 
 
Tercer.- Obligacions de les parts 
 
Les parts signants es comprometen a treballar conjuntament per a la promoció del treball de dinamització 
de la gent gran, l’elaboració de propostes d’actuació i la implicació d’aquest col·lectiu per tal de prevenir 
situacions d’aïllament i solitud i les actituds de marginació, més o menys explícites, que puguin sorgir. 
 
- Compromisos de col·laboració que assumeixen els municipis de Cercs, Vilada, Bagà, La Pobla 
de Lillet, Guardiola de Berguedà i Borredà 
 
Els municipis de Cercs, Vilada, Bagà, La Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà i Borredà prenen els 
compromisos següents: 
 
− Contribuir econòmicament, de forma proporcional segons la distribució horària de les tasques de 
dinamització a cada municipi, al finançament de la figura del dinamitzador o dinamitzadora a 40 hores 
setmanals durant el període que va de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2019, en aquella part no 
coberta per la Diputació de Barcelona. 

− Establir un tècnic de referència per al programa. 

− Facilitar aquella informació necessària sobre els recursos a utilitzar per a la dinamització de les 
persones grans del municipi. 

− Facilitar la coordinació entre els/ les professionals dels serveis socials bàsics, el/la dinamitzador/a i la 
Diputació de Barcelona. 

− Participar en el seguiment global del programa. 

− Elaborar informes trimestrals i una memòria anual del programa. 

− Fer difusió del programa i fer-hi constar de forma específica (mitjançant cartell, logo…) el suport i la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

− Vetllar per l’assistència i la participació del dinamitzador o dinamitzadora tant a les reunions generals i 
de zona com als grups de treball que es puguin constituir dins del marc del programa i a la comunitat 
virtual. 

 
Específicament, l’ajuntament de Cercs es compromet a: 
 
- Liderar el projecte en representació de la resta d’ajuntaments signants del present conveni i 
coordinar-s’hi estretament per garantir una bona implementació del programa. 
 
- Realitzar la contractació d’un professional, empresa o entitat que tingui com a objecte social la 
dinamització de la gent gran amb una dedicació de 40 hores setmanals, amb totes les obligacions que 
se’n deriven d’aquesta contractació. 
 



- Realitzar les tramitacions oportunes per a la gestió econòmica i la justificació de la despesa davant 
de Diputació de Barcelona 
 
- Proporcionar recursos d’infraestructura per a l’elaboració de projectes d’animació (espai de treball, 
ordinador, telèfon,…) 
 
- Lliurar, anualment, al Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona un 
informe–memòria d’acord amb el projecte especificat en el present conveni. 
 
- Vetllar per que el professional, empresa o entitat contractat s’adeqüi al perfil de dinamització de la 
gent gran amb competències dins els àmbits principals: gent gran, envelliment actiu, dinamització 
sociocultural i de lleure. 
 
A més a més els beneficiaris es troben obligats a: 
 
1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  s’obliguen 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. 
 
2.- El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de 
control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar 
per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 
 
4.- Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans 
electrònics i audiovisuals. 
 
5.- Els/les beneficiaris/àries s’obliguen a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
i, en particular, s’obliguen a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 
- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos o 
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta 
que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en 
cada moment. 
 
6.- 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 
 
- Compromisos de col·laboració que assumeix la Diputació de Barcelona 

L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es compromet i s’obliga a: 

 
- Donar suport tècnic a la revisió i actualització del Programa i dels projectes que el desenvolupin. 
 



- Donar formació, assessorament i acompanyament a la persona que desenvolupi la tasca de 
dinamització. 
 
- Facilitar l’accés als recursos oferts al propi Catàleg de Serveis relacionats amb la integració social, 
entre els, els baguls per a la gent gran. 
 
- Donar seguiment tècnic al Programa i projectes. 
 
- Facilitar material tècnic i de suport que contribueixi a la millora dels instruments de planificació, 
difusió i avaluació del programa. 
 
- Fomentar el treball en xarxa i l’eficàcia del projecte mitjançant la comunitat virtual, un espai 
destinat als professionals de dinamització per a la millora de la gestió, l’intercanvi de bones pràctiques,  
l’enfortiment de les xarxes professionals i la creació de sentiment de pertinença al projecte superant la 
distància territorial des de la que es treballa. 
 

Quart.- Comissió Tècnica de Seguiment 
 
Per a la realització de les actuacions objecte del present conveni es constituirà una comissió paritària 
de seguiment que es reunirà com a mínim un cop a l’any i tindrà les següents funcions: 
 
− Supervisar el programa de dinamització de les persones grans als municipis implicats. 

− Proposar estratègies per al seu bon desenvolupament. 

− Avaluar el desenvolupament i incidència de les accions. 

− Garantir l’acompliment dels objectius del programa i la presència mínima del dinamitzador o 
dinamitzadora en cadascun dels municipis implicats. 

− Vetllar pel compliment de les condicions de qualitat. 

− Proposar, a l’òrgan competent per a la seva aprovació, les modificacions, i la resolució anticipada si 
s’escau, d’aquest conveni. 

 
Cinquè.- Finançament  

La Diputació de Barcelona aportarà, la quantitat total màxima de setanta-tres mil dos-cents setanta-vuit 
euros amb vint-i-quatre cèntims (73.278,24.-€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/46200, desglossats de la següent manera: 

 
 

Tipus de suport 
Periodificació 
de la despesa 

Quantia Aplicació pressupostària 

Suport Econòmic 
 

2016 18.319,56.- EURO  G/60100/23100/46200 

2017 18.319,56.- EURO  G/601/231/462 

2018 18.319,56.- EURO  G/601/231/462 

2019 18.319,56.- EURO  G/601/231/462 

 
La quantitat compromesa per la Diputació de Barcelona es destinarà al finançament del programa de 
dinamització i de la figura del professional, empresa o entitat contractats amb una dedicació horària de 
40 hores setmanals durant el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2019. 
 



Aquesta aportació serà abonada a l’ajuntament de Cercs. Cada quantia representa el suport econòmic 
total per tot l’any, en cas de renúncia al conveni abans de la finalització de l’any, només podrà ser 
abonada la quantitat proporcional al temps de permanència. 

Sisè.- Execució i justificació de la despesa 

 
6.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el 
període comprés entre l’1 de gener 2016 i el 31 de desembre de 2019.  
 
6.2. L’Ajuntament de Cercs disposarà com a màxim fins als tres mesos posteriors a cada any de 
vigència del conveni per a trametre a la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut de 
l’exercici anterior. 
 
6.3. S’acceptarà com a justificació una certificació acreditativa de les despeses efectuades signada 
per funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions, i els justificants concrets quedaran a 
disposició de la Diputació per al seu examen, si es considerés oportú. 
 
6.4. L’ajut es pagarà prèvia presentació de la justificació de l’actuació.  
 
6.5. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectiu el seus pagament. 
 
Setè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència fins el 31 de 
desembre de 2019. 
 
Vuitè.- Compatibilitat amb altres subvencions 
 
8.1. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent. 
 
8.2. 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.  
 
Novè.- Règim Jurídic Supletori 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament. 

Desè.- Formes d’extinció del conveni 

 
Sense perjudici de la resolució per mutu acord entre les parts, aquest conveni quedarà resolt per les 
causes següents: 
 

 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

 Per incompliment, d’acord amb el pacte onzè. 

 Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que 
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions de cooperació. 

En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona, decidirà segons el moment en el que es trobin 
les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni. 



Onzè.- Incompliment 

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució. 

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La 
desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-
administratiu. 

Dotzè.- Jurisdicció competent 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 

Tretzè.- Interpretació 

En el supòsit què sorgeixen discrepàncies en la interpretació d’aquest conveni, la Diputació de 
Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les seves clàusules 

Catorzè.- Responsabilitat enfront tercers 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions. 

Quinzè.- Protecció de dades de caràcter personal 

Si de la realització de l’objecte del conveni es tenen accés, de forma directa o indirecta, a dades de 
caràcter personal, els ens destinataris i la Diputació de Barcelona hauran d’adoptar les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seva estricta confidencialitat, especialment en allò 
que es refereix al deure de secret exigit en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per septuplicat en el 
lloc i data que s’assenyalen”. 

 
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, per unanimitat, acorda: 

Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre l‟Ajuntament de Cercs, Vilada, La Pobla de Lillet, 
Guardiola de Berguedà i Borredà per finançar el projecte de dinamització per a la gent gran, 
anteriorment transcrit. 

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del conveni. 

Tercer.- Comunicar el present acord a la l‟Oficina de Suport Intern de l‟Àrea d‟Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona. 

 
 



6) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 
DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada per la Fundació 
Escolta Josep Carol, a través del qual comuniquen la realització d‟un  campament juvenil a la finca de 
Cal Companyó, durant els dies 16 a 24 de juliol de 2016, ambdós inclosos, per part de l‟Esplai GMM. 
 
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.- Donar-nos que durant els dies 16 a 24 de juliol de 2016, ambdós inclosos, es realitzarà a la 
finca de Cal Companyó, un campament organitzat per l‟Esplai GMM. 
 
Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del 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 09:10 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


