
21/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14.10 hores del dia 22 de novembre de dos mil  
divuit, 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 8  DE 
NOVEMBRE DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 8 de novembre de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de novembre de 2018.

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 
TRETZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (13.472,89 
€), 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 TRETZE MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-DOS  EUROS  AMB  VUITANTA-NOU  CÈNTIMS  (13.472,89  €),  i  procedir  al  seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
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3) PROPOSTA  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ  11 /2018

Proveïdor: Segons la relació adjunta

C.I.F.: Els expressats a la relació.

Objecte del contracte:  contracte menor de subministraments, serveis i d'obres de la relació que es 
transcriu a continuació.

Condicions. Pressupost: Els expressats a la relació.

Termini d’execució: Subministraments en 15 dies, serveis en 3 mesos i obres en 6 mesos.

Altres condicions: Cap.

Partida: Les expressades a la relació.

Nom terc. Text lliure Import Aplicació N. Operació

ACN ESMORZAR BRIGADA DIA DE 
LA FIRA DE TOT SANTS

23,95 2018       
338 
22600

220180003695

SUPERMERCAT 
PETIT PREU SA

COMPRA PRODUCTES PER 
MERCAT DE BOLET

7,13 2018       
338 
22600

220180003696

SUPERMERCAT 
PETIT PREU SA

COMPRA PRODUCTES PER 
NETEJA EDIFICIS

102,40 2018       
920 
22100

220180003697

MORALES AND 
MASCARELLA SCP

PUBLICITAT NACIO BERGUEDA 
FETA BOLET I FIRA DE TARDOR

242,00 2018       
338 
22600

220180003698

TV CASOLIVA 
JOSEP CASOLIVA 
ARMENGOU

COMPRA AMPLIFICADOR 
SEMINOU BEHINGER MODEL 
EP 2500

150,00 2018       
920 
21900

220180003699

JFM MANTENIMENT DE LA MAQUINA 
DE SEGAR PER JARDINS 
POBLACIO

166,59 2018       
171 
21000

220180003700

EDICIONS 
INTERCOMARCAL
S SL REGIO 7

ANUNCI FIRA DE TARDOR 
GUARDIOLA

145,20 2018       
338 
22600

220180003701

JAB TASTOS PER FESTA DEL 
MERCAT DEL BOLET

100,00 2018       
338 
22600

220180003702

IMPREMTA 
BOIXADER

PRES 150 UNITATS CARPETES 
SERV SOCIALS i TALONARIS 
VIA PUBLICA 

180,29 2018       
920 
22000

220180003703

RGL MANTENIMENT WIFI I 
CONFIGURACIO DHCP MES DE 
FEBRER

174,24 2018       
920 
21900

220180003704

JSM TASTOS PER FESTA MERCAT 
DEL BOLET

100,00 2018       
338 
22600

220180003705
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ASSOCIACIO 
CULTURAL 
CIVITAS CULTURA

DESPESES CONCURS DE 
FOTOGRAFIA MEMORIAL JOAN 
RIBERA ANY 2018

50,00 2018       
330 
22600

220180003706

JFC HORES CAMIO GRUA PER 
TANCATS DE LA FIRA DE TOT 
SANTS

79,86 2018       
338 
22600

220180003707

FON ELECTRIC 
BERGA SL

SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL PER ENLLUMENAT 
DE NADAL

292,52 2018       
165 
22100

220180003708

BEDIBSA COMPRA VI PER PREMIS 
FESTA MAJOR ETC

107,85 2018       
338 
22600

220180003709

BIFIDUS 
PRODUCCIONS

REVISTA AQUI BERGUEDA 
PUBLICITAT REVISTA PER FIRA 
DE TARDOR

151,25 2018       
338 
22600

220180003710

ABN CAT SERVEIS 
(PANXING)

PUBLICITAT PANXING ACTES 
OCT I NOVEMBRE FIRA DE 
TARDOR

320,65 2018       
338 
22600

220180003711

SHOW FACTORY 
PRODUCCIONS SL

TALLER CREATIU MASCARES 
EPL DIA 5/12/2018

284,35 2018       
330 
22600

220180003712

VARIS REVISIO DE LA FURGONETA 
8808FCN SERVEI D'AIGUA

54,85 2018       
161 
21300

220180003713

CONSTRUCCIONS 
TERRADELLES SL

ARRANJAMENT TEULADA DE 
L'AJUNTAMENT

453,75 2018       
920 
21200

220180003714

CONSTRUCCIONS 
TERRADELLES SL

ARRANJAMENT TEULADA I 
CANAL DEL CENTRE CIVIC

4.719,00 2018       
920 
21200

220180003715

CONSTRUCCIONS 
TERRADELLES SL

ARRANJAMENT SALA DE LA 
PENYA BLAUGRANA CENTRE 
CIVIC

4.277,35 2018       
330 
21200

220180003716

CLIMBING PLANET 
SL

COMPRA DE MATERIAL 
ESPORTIU INVENTARIABLE 
TAULA PING PONG 

2.477,48 2018       
340 
21200

220180003717

14.660,71

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia,  com a òrgan de contractació ACORDA: 

1r. MANIFESTA que els contractes són necessaris per   la gestió i  el  funcionament dels servies 
municipals, la millora de la via pública, els parcs i equipaments de Guardiola de Berguedà , i que 
ha realitzat  la necessària consulta  al  mercat,  i  pot  afirmar que les propostes  són l’alternativa més 
favorable  als  interessos municipals  per ser  les més favorables des del  punt  econòmic i  altres 
condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

2n. AFIRMA que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament 
superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i serveis, i de 40.000 euros, en el cas  
d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any (punt 8 de l’art. 29 LCSP).

En el cas de contracte menor d’obres s’adjunten els pressupostos i informes tècnics pertinents i  NO 
s’adjunta el projecte d’obres, per  NO exigir-ho la normativa reguladora, o per  NO afectar l’estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l’obra, (art. 118.2 LCSP).
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4) ACORD  DONANT-NOS  PER  ASSABENTATS  DE  L’APROVACIÓ  DE  LA  BAIXA  PER 
DESCÀRREC  DELS  REBUTS  PRESENTATS  PER  L’ORGT  AMB  EL  NÚMERO  D’ORDRE 
2018064623

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la proposta de baixa per descàrrec dels 
rebuts de la taxa de cementiri presentada i aprovada per l’ORGT- Oficina de Berga, amb el número 
d’ordre 2018064623, el contingut de la qual es transcriu literalment a continuació:

“Us comunico que el cap de la unitat BAGES-BERGUEDÀ de l’ORGT, en data 25/10/2018, ha dictat  
una resolució inscrita en el llibre destinat a tal efecte, amb el número d’ordre 2018064623, que transcric  
a continuació:

Proposta de baixa

En aquesta Unitat de Recaptació s’ha vertificat que han de ser descarregats per manc de NIF els reuts  
contiguts a la relació annexa.

En aquesta Unitat de Recaptació es disposa de la documentació acreditativa de la procedència del  
descàrrec.

En virtut  de tot  això,  i  atès que l’òrgan competent  per acordar  el  descàrrec és el  cap d’unitat,  de  
conformitat amb la delegació de la recaptació executiva efectuada per l’Ajuntament de Guardiola de  
Berguedà, a l’empara d’allò previst en l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes  
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, el cap d’unitat, fent ús de les facultats  
que té conferides, adopta la següent,

RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar el descàrrec des rebuts continguts en la relació annexa, per l’iport total de 390 euros,  
essent la causa del descàrrec la manc de NIF, que s’indetifica a la bse de dades d’aquest Organisme  
amb el codi 47.

Segon.- Comunicar aquest acord a cada Ajuntament titular dels drets anul·lats perquè puguin efectuar  
les corresponents anotacions comptables.

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 per assabentats de la proposta de baixa per descàrrec dels rebuts de la taxa de 
cementiri presentada i aprovada per l’ORGT- Oficina de Berga, amb el número d’ordre 2018064623, 
anteriorment transcrita.

Segon- Donar trasllat de la present a la tresorera de l’Ajuntament i a la responsable del cementiri, als  
efectes escaients.

5) ACORD APROVANT L’INFORME ELABORAT PER SERVEIS SOCIALS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’informe elaborat per la Treballadora Social, a 
través del qual sol·licita la concessió d’una bestreta de 156,31 € a un usuari de serveis socials del  
municipi amb necessitats econòmiques i socials, per l’arranjament de la situació d’indocumentat.

Atès que a l’informe elaborat per la Treballadora Social, en aplicació del protocol d’urgència correspon  
concedir una bestreta de 156,31 €, amb el compromís de retorn.
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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 l’informe elaborat per la Treballadora Social, i concedir una bestreta de 156,31 € a un 
usuari de serveis socials del municipi amb necessitats econòmiques i socials, per l’arranjament de la 
situació d’indocumentat.

Segon.- Comunicar el present acord a l’educadora social i a la tresorera municipal.

6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PER L’AMPA DEL CEIP GALCERAN DEL PINÓS 
SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ DE PAS PEL MUNICIPI,  AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ 
D’UNA CAMINADA POPULAR EN ALGUN DELS SEUS TRAMS PEL MUNICIPI, AMB MOTIU 
DELS ACTES DE LA MARATÓ DE TV3

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada per l’AMPA CEIP  
GALCERÁN DEL PINÓS, a través de al qual demanen autorització de pas pel municipi amb motiu de la 
realització d’una caminada popular, per recollir fons per la Marató de TV3, el proper diumenge dia 16 de  
desembre de 2018.
 
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 a l’AMPA CEIP GALCERÁN DEL PINÓS, l’autorització de pas pel municipi, el proper 
diumenge dia 16 de desembre de 2018, amb motiu dels actes de la Marató de TV3, si bé condicionat a 
que adoptin totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les persones, 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 a l’AMPA CEIP GALCERÁN DEL PINÓS.

7) ACORD  D’APROVACIÓ  DE  L’ADDENDA  2018  i  2019  DEL  CONVENI  MARC 
INTERADMINISTRATIU  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL 
BERGUEDÀ  I  ELS  AJUNTAMENTS  DE  LA  COMARCA  PER  A  L’ORGANITZACIÓ  I 
FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS, INCLUSIÓ, CIUTADANIA I MIGRACIÓ, IGUALTAT I 
JOVENTUT 2016-2019

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’addenda 2018 i 2019 del conveni marc 
interadministratiu de col·laboració entre  el  Consell  Comarcal  del  Berguedà i  els  Ajuntaments  de la 
comarca er a l’organització i finançament dels serveis socials, inclusió, ciutadania i immigració, igualtat i  
joventut 2016-2019, el contingut del qual es transcriu, a continuació:

“ADDENDA 2018  i  2019  DEL  CONVENI  MARC  INTERADMINISTRATIU  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A L’ORGANITZACIÓ I  
FINANÇAMENT DELS SERVEIS  SOCIALS,  INCLUSIÓ,  CIUTADANIA I  MIGRACIÓ,  IGUALTAT  I  JOVENTUT  
2016-2019
REUNITS 
D’una banda el senyor Eduard Barcons Comellas, Gerent del Consell Comarcal del Berguedà
Per l’altra, el Sr. Josep Lara Tristante alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

MANIFESTEN:
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1. Que en data 3 d’agost de 2016  es va signar l’Acord marc 2016-2019 entre el Consell  Comarcal  del  
Berguedà i el Departament de Treball, Afers Social i Famílies 

2. Que  posteriorment  i  en  data  9  de  novembre  de  2016  es  va  signar  el  conveni  marc   administratiu 
2016-2019 entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments de la comarca per a l’organització i finançament  
dels serveis socials, inclusió, ciutadania i migracions, igualtat i joventut, signat el novembre de 2016.

3. Que en l’acord marc s’ha previst que es formalitzi una addenda anual que incorpori les novetats, i ratifiqui  
els serveis i programes que continuen vigents.

4. Que a finals d’any 2017 es va signar l’addenda en la que es donava continuïtat de serveis i programes ,  
incorporant algunes modificacions.

5. Que la present addenda és bianual, en la qual es contemplen les novetats i variacions corresponents als  
serveis i programes pels anys 2018 i 2019.

Primer. Objecte
Prorrogar per al període 2018-2019 l’addenda 2017 del Contracte Programa (CP 2016-2019), per a la coordinació  
en matèria de serveis socials, inclusió, ciutadania i migracions, igualtat i joventut, entre el CCB i l’Ajuntament,  
quant a la prestació i el finançament dels serveis i programes que s’inclouen en aquest document, i establir les  
actuacions i el mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin més eficiència i eficàcia en la seva gestió.
Segon. Serveis i programes incloses
Es dóna continuïtat a la majoria de serveis i programes inclosos en l’addenda 2017.
Es  mantenen  per  als  exercicis  2018  i  2019 els  termes de  les  fitxes  que  ja  constaven en  l’addenda  2017,  i  
únicament s’incorporen les fitxes de programes i serveis nous o les que hi ha hagut modificacions.
La relació de serveis i programes que són objecte de cooperació, així com el seu finançament o facturació es  
detallen en l’annex 1.
Els serveis i programes inclosos en aquesta addenda tindran continuïtat per al proper CP excepte que les parts  
signatàries acordin altres condicions abans del gener de 2020.
Tots els serveis inclosos en el CP que siguin de gestió municipal han d’estar inscrits en el registre corresponent  
(RESES) i han de complir amb la normativa sectorial vigent. 
Tercer. Millora i ampliació de serveis 2018-2019
A partir  del mes de  gener de l’any 2018, tal  i  com queda recollit  en l’addenda 2017, s’implanta el model de  
cofinançament  d’alguns  programes  i  serveis  per  part  dels  ajuntaments,  amb  la  voluntat  de  garantir  la  seva  
continuïtat i consolidació.

Fitxa 1: Els professionals dels serveis socials bàsics i el suport administratiu
o Donar compliment o superar el ràtio de referència de 3 treballadors socials (TS)  i 2 educadors  

socials (ES) per cada 15.000 habitants en el conjunt de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del  
Berguedà. A l’hora de distribuir l’atenció dels EBAS-Equips Bàsics d’Atenció Social als municipis,  
es tindran en compte els indicadors de necessitat social de cada zona (número d’expedients  
vigents, nombre d’infants en risc i sobretot en risc greu, nombre de persones en situació de  
dependència, PIA’S signats, entre d’altres). 

o A partir de l’any 2018:
 s’amplia la subvenció destinada als professionals dels serveis socials bàsics (TS i ES),  

així com el mòdul econòmic. També es canvia el sistema de facturació dels serveis que  
gestiona directament del Consell  (Contractació directe dels professionals). 

 S’incorpora el personal administratiu en els serveis socials. Aquest ha d’exercir funcions  
de gestió administrativa, ha d’estar adscrit directament a serveis socials. 

 La informació detallada es concreta en la fitxa 1.

Fitxa  7.1: Servei de primera acollida 
L’article 2 de la Llei 10/2010, de 7 de maig,  d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a  
Catalunya  defineix  el  «Servei  de  primera  acollida»  com el  conjunt  de  recursos,  equipaments,  projectes  i  
programes de titularitat pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats inicials de formació i  
informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els sol·licitants d'asil, els refugiats, els apàtrides i els  
retornats, amb la finalitat de promoure'n l'autonomia personal i la igualtat d'oportunitats, i també la cohesió del  
conjunt de la societat catalana.
Els continguts que cal acreditar es divideixen en tres mòduls formatius:
MÒDUL  A: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores
MÒDUL B:  un mòdul sobre el mercat de treballa amb una durada mínima de 15 hores
MÒDUL C:  un mòdul per conèixer el municipi i els serveis de l’entorn més proper amb una durada mínima de  
15 hores
Al mateix temps, des del Servei de Primera Acollida també s’ofereix:
-Entrevista d’acollida: informació, orientació i derivació a altres serveis per a persones migrants. 
-Coordinació amb el Consorci de Normalització Lingüística i l’Aula de Formació d’Adults pels cursos bàsics de  
català:  Mòdul A.
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-Coordinació amb SOC amb el curs de coneixements laborals: Mòdul B (Berga).
-Coordinació  i execució del Mòdul C 
-Acompanyament i derivació al servei d’assessorament per a persones immigrades i professionals en relació a  
tràmits d’estrangeria. 
-Elaboració dels informes d’estrangeria:

01- Reagrupament familiar: adequació de l’habitatge. 
02- Arrelament social: grau d’integració de la persona immigrada.
03- Renovació de la residència temporal: esforç d’integració en la societat d’acollida.
04- Renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar
en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a  
obtenir el reagrupament de la seva família.

Fitxa 7.2: CITE: Serveis Assessorament jurídic 
El Consell Comarcal a través de la proposta de cofinançament pot donar continuïtat a l’ampliació d’hores que  
es va fer al 2017 i ofereix el servei a les dependències de l’ens. Fins al 2017 el CITE oferia  8 hores al mes,  
concretament oferia servei 2 dies a la setmana amb una dedicació de 4 hores cada dia. Amb l’ampliació,  
oferirem 16 hores al mes, concretament 4 dies a la setmana amb una dedicació de 4 hores cada dia.

Fitxa 8.2: Programa de desenvolupament comunitari (PDC)
Durant el 2017, l’àmbit  territorial del programa comunitari  ha augmentat i  s’ha passat de la intervenció al  
municipi  de  Berga a  una intervenció  amb perspectiva  comarcal.  Aquesta millora  s’ha  pogut  implementar  
gràcies a una ampliació de la dotació pressupostària per part de Contracte Programa. La dedicació de la  
tècnica comunitària ha estat de 20 hores setmanals durant mig any. 
Amb la proposta de cofinançament  que presenta el  Consell  Comarcal  del  Berguedà de cara el  2018, es  
preveu una ampliació d’hores de la tècnica comunitària que permetrà la consolidació dels programes iniciats el  
2017 i els disseny i execució de noves actuacions durant el 2018. 
Des del departament s’informa que a partir del gener de 2018 , les fitxes 8 (programa de d’inclusió social) i la  
fitxa 10 (programa de desenvolupament comunitari) passaran a ser una única fitxa. 
Fitxa 8.3:  Serveis Integrals  d’Acompanyament  i  Suport  a la  Inserció  de les persones amb discapacitat  o  
trastorns de salut mental (SIOAS)
Incorporació del servei d’orientació i assessorament laboral per a persones amb diversitat funcional. El servei  
consisteix  en  la  creació  d’itineraris  d’inserció  a  l’empresa  ordinària  personalitzats  per  a  les  persones  
destinatàries,  realitzant un estret acompanyament en totes les fases del procés: des de la capacitació en  
competències transversals fins a la introducció en l’àmbit laboral. Es compta amb un tècnic/a insertor/a laboral  
a jornada completa per realitzar-ne el seguiment, així com d’un prospector a mitja jornada per buscar, entre les 
empreses de la comarca, aquelles interessades en participar en el programa. El nombre de places per any és  
de 10.
Fitxa 10: Programa de dinamització de la gent gran de petits municipis
Programa en conveni amb la Diputació que s’ofereix als municipis de Olvan, Montmajor, L’Espunyola, Montclar  
i Sant Julià de Cerdanyola.
Fitxa 11.1: Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de joventut – personal.
Des del  Servei  Comarcal  de Joventut,  s’elabora el  PIECJ (Protocol  d’intervenció estratègica comarcal  de  
Joventut) on hi ha diferents projectes d’abast comarcal per poder oferir a les persones joves del Berguedà i  
alhora poder desenvolupar les polítiques de joventut que a nivell comarcal es van configurant. A  partir del  
2019 s’elabora el Pla Comarcal de Joventut enlloc del PIECJ.
També contempla l’atenció que es fa a les persones de forma individualitzada i personalitzada, en quan a  
donar informació, orientació, assessorament, tramitació i gestió en temàtiques juvenils.
Fitxa  11.2:  Competències  delegades  als  consells  comarcals  en  matèria  de  polítiques  de  joventut  –  
Instal·lacions juvenils.
Des del Servei Comarcal de Joventut i com execució de la competència delegada en matèria d’instal·lacions  
Juvenils de la Direcció General de Joventut, es realitzen les inspeccions periòdiques i de seguiment de les  
instal·lacions juvenils del Berguedà (cases de colònies, albergs de joventut, campaments juvenils i aules de  
natura), així com l’assessorament pertinent i la tramitació de la documentació.
Actualment a la comarca del Berguedà hi ha un total de 19 instal·lacions juvenils: 11 cases de colònies, 5  
albergs de joventut, 2 campaments juvenils i 1 aula de natura. 
També  hi  ha  12  municipis  on  hi  ha  terrenys  d’acampada  amb  un  total  de  46  terrenys  per  poder  fer  
campaments juvenils. Referent als terrenys d’acampada es fa assessorament als propietaris i ajuntaments 
respectius.
Fitxa 11.3: Competències delegades als consells comarcals en matèria de polítiques de joventut – Seguiment  
d’activitats d’educació en el lleure.
Des del Servei Comarcal de Joventut i com a execució de la competència delegada per la Direcció General de  
Joventut, en verificació del compliment de la regulació d’activitats d’educació en el lleure en què hi participen  
menors de 18 anys, es realitzen les visites de seguiment d’educació en el lleure que es fan en època de  
vacances al Berguedà.
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Actualment a la comarca del Berguedà hi ha unes 50 activitats per setmana santa i més de 300 activitats  
durant l’estiu, de les quals es visiten més de 100 activitats.
Fitxa 12: Oficines Joves i serveis especialitzats d’emancipació – Oficina Jove del Berguedà.
L’Oficina  Jove  del  Berguedà  és  el  punt  de  referència  en  l’atenció  dels  i  de  les  joves  a  la  comarca  del  
Berguedà. Es treballa amb coordinació amb els agents dels diferents àmbits d’actuació que afecten els i les  
joves  i  derivant  aquests  quan  s’escaigui,  als  diversos  servei  d’emancipació  juvenil  especialitzats,  a  
d’incorporar una perspectiva integral i inclusiva en el seu àmbit territorial de referència. Es dóna informació,  
assessorament,  i  es fa tramitació de diferents temes d’interès per les persones joves i  per totes aquelles  
persones que tenen interès o necessiten algun tema concret que a Joventut es tracta. L’atenció és individual i  
personalitzada, així com també sessions grupals de diferents informacions.
Actualment es realitzen unes 4.500 consultes amb uns 4.100 usuaris.

Fitxa 13: Suport als plans locals i comarcals de Joventut.
A. Pla d’actuació anual comarcal en Joventut

Inclou  el  suport  al  desplegament  d’actuacions  a  municipis  fins  a  500  habitants  i  entre  500  i  2.999  
habitants sense Pla Local de Joventut que el 2016 es van beneficiar de les subvencions de la Direcció  
General de Joventut. Es despleguen diferents accions per portar a terme a nivell comarcal i s’ofereixen  
als municipis per a que hi puguin participar el jovent.

B. Professionals de joventut compartits
Professionals  de  joventut  compartits  entre  els  municipis  que  anteriorment  hi  havia  el  dinamitzador  
compartit, i aquells municipis que demanin un suport en matèria de Joventut. Es porta conjuntament des  
del propi Servei Comarcal de Joventut i si cal es descentralitza al propi municipi que necessita o demana  
l’actuació.

C. Plans d’actuació anual en joventut de municipis fins a 20.000 habitants
Poder incrementar, apropar i optimitzar els recursos per desenvolupar polítiques de Joventut i suport a  
plans locals i comarcals de Joventut al Berguedà.

Durant el 2017 hi  ha hagut una aportació econòmica dels 4 municipis que disposen de dinamitzador  
compartit de Joventut.
Per al 2018 i 2019 hi haurà el cofinançament per part de 13 municipis de 10 a 50 joves, de 5 municipis de  
51 a 150 joves, de 3 municipis de 151 a 250 joves, de 2 municipis de 251 a 350 joves i de 2 municipis de  
351 a 750 joves. 
5 municipis queden exempts de cofinançament perquè tenen menys de 10 joves.

Fitxa 14: Posada en funcionament d’un punt de voluntariat comarcal.
Durant l’últim trimestre del 2017, el 2018 i el 2019 es treballarà per la posada en funcionament d’un Punt de  
Voluntariat  Comarcal  al  Berguedà.  Poder  realitzar  una  diagnosi  de  la  realitat  entorn  del  voluntariat  i  
l’associacionisme, a la qual ha de poder donar suport a la posada en marxa del punt del voluntariat. Aquesta  
diagnosi  ha de poder formar part  d’una de les fases del  projecte per posar en funcionament el  punt de  
voluntariat. Hi ha una temporalitat de dos o tres anys per poder-ho posar en marxa. 
Les funcions d’aquest Punt seran: Assessorar, acompanyar i informar sobre qualsevol aspecte relacionat amb  
la gestió i la feina a les entitats de la comarca. Oferir sessions de formació i informació sobre temes d’interès  
per a les entitats. Generar un banc de recursos per entitats i persones voluntàries. Acompanyar i vincular a  
totes aquelles persones que vulguin desenvolupar tasques de voluntariat. Ser un espai d’acreditació de les  
competències adquirides en tasques de voluntariat i associacionisme.
Fitxa 15.1 : Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD)
Durant el darrer trimestre del 2017, el Consell Comarcal assumeix totalment la gestió del Servei d’Informació i  
atenció a les dones, ja que es tracta d’un servei comarcal i del qual en té competència plena el propi Consell  
Comarcal.
En aquesta fitxa, s’hi inclouen els diferents serveis que impliquen l’atenció a dones, i famílies, tan els serveis  
de primera  atenció,  com els  serveis  d’atenció  psicològica (adultes,  infants  i  famílies)   així  com l’atenció  
jurídica.

Fitxa 15.2: Accions d’igualtat
S’hi inclouen les accions que es desenvolupen en relació a la promoció de la igualtat, la participació de les  
dones, i garantir l’atenció de persones víctimes de LGTBfòbia.
En aqueta fitxa per tant, s’hi inclou tan el Servei d’Atenció Integral,, el servei de suport i assessorament per  
l’elaboració de plans d’igualtat i totes les accions relacionades amb la coeducació i la promoció de la igualtat.

Fitxa 16: Mediació 
El  Servei  de Mediació Ciutadana del  Berguedà facilita espais  de diàleg perquè les persones prenguin el  
protagonisme  en  la  gestió  dels  seus  conflictes,  amb el  suport  i  l’acompanyament  del  professional  de  la  
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mediació.  El Servei actua a tot el territori  de la comarca del Berguedà i ofereix a part de les mediacions  
pròpiament dites, formació i sensibilització en aquests termes. El servei està ubicat a les dependències del  
Consell Comarcal del Berguedà, amb possibilitat de realitzar el servei a els altres municipis de la comarca.
Fitxa 17: Servei d’Atenció a la Infància i a l’adolescència del Berguedà- EAIA
A partir de l’1 d’abril de 2018 s’inicia al nou servei SEAIA Berguedà , d’atenció a la infància i l’adolescència,  
fins aleshores gestionat pel Consell Comarcal del Bages, donant cobertura a Bages i Berguedà. (Veure fitxa).

La resta de programes i serveis que no s’han especificat, són de continuïtat respecte l’addenda 2017.
Quart. Finançament
Les actuacions previstes en aquesta addenda es finançaran d’acord amb els criteris de les fitxes específiques.  
Existeixen dos nivells de finançament de programes i serveis:

* El nivell 1 es refereix a programes i serveis que presta i gestiona  el Consell Comarcal i que compta amb 
el cofinançament municipal,  d’acord amb els indicadors poblacionals bàsicament.  A partir de l’any 2018  
s’incrementen  els programes i serveis a cofinançar, esmentats en l’article segon.
*El nivell 2 es refereix a serveis i/o programes que presten directament als ajuntaments  i que el Consell  
Comarcal subvenciona . En aquest nivell es contemplen els següents serveis:

*EBAS- Equips Bàsics d’Atenció Social (Contractació de treballador/es i educadors/es socials i  
personal administratiu dels serveis socials).
*SAD SOCIAL i SAD DP (Serveis d’Atenció Domiciliària Social i/o d’Atenció a la Dependència).  
Contractació de Treballadors/es Familiars i/o l’externalització de serveis.
*Centre Obert per a Infants i Adolescents (Berga)
*SIAD –Servei d’Informació i Atenció a les Dones (Berga)

Tota la informació referent al finançament específic queda determinat en l’annex A i B.
Els programes i serveis en els que no es contempla cap quantia, són assumits pel Consell Comarcal.
Cinquè. Justificació i gestió econòmica          
Tal i com s’especifica en l’article cinquè del Contracte programa 2016-2019, els ajuntaments hauran de justificar la  
despesa corresponent, com a data límit el 15 de gener de l’exercici següent, seguint les indicacions prèvies que  
marqui el Consell Comarcal, tret de les que pugui establir el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el  
seu moment, si s’escau. Pel que fa a les accions d’igualtat es determinarà les dates específiques.
La justificació de la despesa es portarà a terme mitjançant l’informe de l’interventor/a municipal, d’acord amb el  
model que faciliti el Consell Comarcal.
Pel que fa a les dades tècniques anuals dels programes i serveis  , es portarà a terme mitjançant el sistema de  
registre de dades unificades , que determini en seu moment el Consell Comarcal, i on s’inclouen les dades que  
demana el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El recull d’aquestes dades està  previst pel primer  
trimestre de l’any vençut.
Tota la documentació es presentarà mitjançant la plataforma EACAT.
La gestió econòmica  referent als serveis del nivell 1 (Cobraments mitjançant facturació o notes de càrrec):

*EBAS: (Treballadors/es socials,  educadors/es socials i  personal  administratiu contractats per part  del  
Consell Comarcal del Berguedà). A partir de l’1 de gener de 2018 el Consell  Comarcal facturarà de forma  
mensual a l’ajuntament import que correspongui , d’acord amb l’assignació detallada en la fitxa descriptiva  
(preu públic, en el que hi ha deduïda la part de la subvenció).
*PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN. El Consell Comarcal facturarà l’import mensual  
que correspongui a cada ajuntament, un cop deduïda la subvenció de la Diputació de Barcelona. (Relació  
d’ajuntaments: Olvan, Montmajor, Montclar, l’Espunyola, Sant Julià de Cerdanyola).
*La resta de programes i serveis de cara l’any 2018, el Consell cobrarà a l’ajuntament la part a cofinançar,  
mitjançant notes de càrrec. 

La gestió econòmica referent als serveis del nivell 2  (Subvenció): 
*EBAS i  SIAD: El  Consell  portarà a terme bestretes econòmiques,  al  llarg de l’any,  condicionades al  
pagament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’ Institut Català de les Dones.
*Pels serveis de SAD i de Centre Obert (Berga),  la subvenció que correspongui es farà efectiva una  
vegada s’hagi justificat la corresponent despesa.

El Consell Comarcal del Berguedà farà efectiva la subvenció quan l’Ajuntament hagi portat a terme la justificació  
corresponent,  d’acord  amb  les  indicacions  rebudes.  Podrà  fer  bestretes  al  llarg  de  l’any,  condicionades  als  
pagaments avançats per part de la Generalitat.  Per tal de percebre la totalitat de la subvenció, caldrà que el cost  
dels professionals sigui igual o superior al mòdul de referència.
 L’import de la subvenció  es podrà  veure modificat, en el supòsit que no s’hagi cobert la jornada laboral de cada  
professional. La cobertura de les  reduccions de jornada dels professionals, caldrà justificar-les degudament per tal  
de percebre la totalitat de la subvenció reservada.
Sisè. Seguiment i avaluació
El Consell Comarcal emetrà els dictàmens d’avaluació anual amb cada ajuntament,  una vegada hagi signat el  
corresponent amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Aquests seran revisats per cada ajuntament i es procedirà a la seva signatura.
Setè. Altres acords
Pel que fa a la resta de punts, es mantenen vigents els del 2017.
Vuitè.  Vigència
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Aquesta addenda és aplicable per al termini comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019,  
sens prejudici de les actuacions que es desprenguin de l’avaluació  de l’addenda 2019 que s’ha d’executar el  
2020.  
També en funció de les modificacions que pugui determinar el Departament de Treball , Afers Socials i Famílies  
amb el Consell Comarcal el Berguedà.

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  l’addenda 2018 i 2019 del conveni marc interadministratiu de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la comarca per a l’organització i finançament dels 
serveis socials, inclusió, ciutadania i immigració, igualtat i joventut 2016-2019, anteriorment transcrit.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris per 
la formalització de l’anterior conveni.

Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 14.59 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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