
01/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 16 DE GENER DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 18.30 hores del dia 16 de gener 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 19 DE 
DESEMBRE DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 19 de desembre de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2017.

2) ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN NÍNXOL I DEL TRASLLAT DE RESTES

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada pel Sr. JMGS, a 
través de la qual sol·licita que les despulles del nínxol 121 esquerra siguin traslladades el nínxol 34  
dreta, alhora que sol·licita la compra del citat nínxol i el rescat de la concessió del nínxol 121.

Havent-se comprovat que està al corrent de pagament de les despeses de cementiri.

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 el trasllat de les despulles del nínxol núm. 121 esquerra al nínxol 34 dreta.

Segon.- Acceptar la cessió del nínxol, rescatant la concessió de la sepultura, i procedint a abonar el 
30% de la taxa actual al tractar-se d’una sepultura que té més de 20 anys, a l’empara de lo establert a  
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l’article 6.4  de l’Ordenança  Fiscal  número 8,  reguladora de la Taxa per  la prestació del  servei  de 
cementiri.

Tercer.- Notificar el present acord a la peticionària i a la dipositària municipal.

3) ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA 2017 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 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 2017  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 David Font Simon, President del Consell Comarcal del Berguedà

Per l’altra, el Sr.  Josep Lara Tristante alcalde  de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.

MANIFESTEN:

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  
per aquest any, i ratifiqui els serveis i programes que continuen vigents

Primer. Objecte
Concretar els acords generals per al període  2017-2019 del CP per a la coordinació, la cooperació i la  
col·laboració  en  matèria  de  serveis  socials,  altres  programes  relatius  al  benestar  social  i  polítiques  
d’igualtat, entre el CCB i l’Ajuntament quant a la prestació, 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.
Ampliar el marc de col·laboració per el període 2017-2019 en determinats programes i serveis d’acord  
amb les millores que s’expliquen a continuació.

Segon. Serveis i programes incloses
Els serveis i  programes que són objecte de cooperació,  s’incorporen en aquesta addenda mitjançant  
fitxes on es detallen el nom, la descripció, els beneficiaris, els professionals, el finançament i s’ s’escau,  
l’aportació econòmica municipal.
La majoria d’aquests programes i serveis estan inclosos en e CP 2016-2019 i són de continuïtat. Algunes  
d’ells, però, s’ha modificat respecte l’exercici anterior.
 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. 

 Fitxa 1 – Professionals dels Equips Bàsics de Serveis Socials
 Fitxa 2.1 – Servei d’Atenció Domiciliària Social (SAD SOCIAL)
 Fitxa 2.2 - Servei d’Atenció Domiciliària amb Dependència (SAD DP)
 Fitxa 2.3- Servei de teleassistència
 Fitxa 2.4- Berguedà Ajudes Tècniques (BAT)
 Fitxa 3 - Referent Comunitari (Dependència)
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 Fitxa 4 - Programa de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social
 Fitxa 5- Centre Obert (Berga)
 Fitxa 6.1- Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà (SSIB) (Avià, Bagà, Gironella, Guardiola i  

Puig-reig)
 Fitxa 6.2 - Servei de Suport a les Famílies (SSF)
 Fitxa 7 -Migracions i Ciutadania
 Fitxa 8 - Programa d’Inclusió Social
 Fitxa 9 - Servei de Transport Adaptat
 Fitxa 10 - Programa de Desenvolupament Comunitari (PDC)
 Fitxa 11.1- Polítiques de Joventut (Personal)
 Fitxa 11.2 - Polítiques de Joventut (inspecció d’instal·lacions)
 Fitxa 11.3 - Polítiques de Joventut (seguiment d’activitats d’educació en el lleure)
 Fitxa 12 - Oficines Joves i serveis especialitzats d’emancipació
 Fitxa 13 -  Suport a Plans Locals i comarcals de Joventut 
 Fitxa 14 - Posada en funcionament d’un punt de voluntariat 
 Fitxa 15.1 - Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
 Fitxa 15.2 – Accions locals d’igualtat.
 Fitxa 16 - Mediació
 Fitxa  17  -Serveis  Integrals  d’Acompanyament  i  Suport  a  la  Inserció  de  les  persones  amb  

discapacitat o trastorns de salut mental 

Tercer. Millora i ampliació de serveis 2017-2018
A partir  del  mes de   gener  de l’any  2018,  amb la  voluntat  de  consolidar  i  promocionar  alguns  dels  
programes socials , es planteja el cofinançament per part dels ajuntaments. 

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). La informació detallada es concreta en la fitxa 1.

o S’incorpora el personal administratiu en els serveis socials. Aquest ha d’exercir funcions  

de gestió administrativa, ha d’estar  i ha d’estar adscrit directament a serveis socials  
o 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. 

Fitxa  7: Migracions i Ciutadania 
Ampliació serveis S1A (2017)
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.
Ampliació serveis S1A i CITE, Assessorament jurídic (2018)
Amb la proposta de cofinançament del CITE oferim la possibilitat d’augmentar el nombre d’hores de  
servei. 
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 10: Programa de desenvolupament comunitari 
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  
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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 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.
També contempla l’atenció que s 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.
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.
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  di  d’incorporar  una  perspectiva  integral  i  inclusiva  en el  seu  àmbit  territorial  de  
referència.
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.

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.

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.
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Fitxa 14: Posada en funcionament d’un punt de voluntariat comarcal.
Durant l’últim trimestre del 2017 i el 2018 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 d’un o dos anys per poder-ho posar en marxa.
Fitxa 15.1 : Servei d’informació i atenció a les dones.
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 locals 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 
Incorporació  del  Servei  de Mediació  dins del  Contracte Programa d’enguany per  tal  d’unificar  la  
cartera comarcal de serveis al món local.
Fitxa 17: Serveis Integrals d’Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb discapacitat  
o trastorns de salut mental.
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.

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 els 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. A partir de l’any 2018 es contemplen el personal administratiu).
*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 2017)

Tota la informació referent al finançament específic queda determinat en l’annex A i B,  a nivell de 
previsions. 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. 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 , es portarà a terme mitjançant el sistema de registre de dades,  
que determini en seu moment el Consell Comarcal. 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):
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*EBAS: durant l’any 2017 es mantindrà el mateix sistema de gestió dels darrers anys. A partir del  
gener de 2018 el Consell   cobrarà mensualment a l’ ajuntament el  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).
*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. Vigència
Aquesta addenda és vigent de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2019,  tret  de possibles  
modificacions que es desprenguin de les avaluacions anuals o que les parts signatàries acordin.  També 
en funció de les modificacions que pugui determinar el Departament de Treball , Afers Socials i Famílies  
amb el Consell Comarcal el Berguedà.
Cada any es signarà una addenda en la qual es determinarà les modificacions, si s’escauen.

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  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.

4) ACORD  D’APROVACIÓ    CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE   
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ, PER 
LA GESTIÓ DE LA MINA DE PETROLI DE RIUTORT  (GUARDIOLA DE BERGUEDÀ)

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  
de Guardiola de Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per la gestió de la Mina de 
Petroli de Riutort, el contingut del qual es transcriu, a continuació:

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ  I  
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ, PER LA GESTIÓ DE LA MINA DE PETROLI  
DE RIUTORT  (GUARDIOLA DE BERGUEDÀ)

REUNITS

Il.lm.  Sr.  Josep Lara  i  Tristante,  alcalde  de  Guardiola  de  Berguedà,  actuant  en  nom i  representació  
d’aquesta entitat,

De l’altra,  l’Il.lm.  Sr  David  Font  i  Simon,  president  de  l’Agència  de  Desenvolupament  del  Berguedà,  
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, 
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Actuen en ús de les atribucions dels seus respectius càrrecs i es reconeixen mútuament i recíproca la  
capacitat per fer-ho, i

MANIFESTEN

Primer.- Mina de Petroli de Riutort, Guardiola de Berguedà (Berguedà). Mina d’on es va extreure petroli  
entre el 1906 i el 1916. Els francesos Jules León Clavier i Gosselet i Philippe Petit Brice, a través de la  
seva companyia, Compañia Minera de Riutort, van iniciar la construcció i explotació de la mina. Degut a la  
nacionalitat dels nous propietaris, des de llavors la mina de petroli de Riutort es va conèixer amb el nom 
de la “mina dels francesos”. En un inici,  el petroli s'extreia de les capes de margues bituminoses que 
afloraven a l'exterior, però posteriorment, i per tal de treure’n més rendiment, les margues bituminoses  
eren buscades a través d’un sistema de galeries. El procés de restauració de la bocamina i part dels 340  
metres de galeries,  converteixen aquesta mina en un recurs visitable que permet veure les diferents  
capes de margues i calcàries, i com brolla el petroli sentint la característica olor dels hidrocarburs.

Segon.-  L’Agència  de  desenvolupament  del  Berguedà  gestiona  diferents  monuments  de  forma 
mancomunada i que és d’interès de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà de d’introduir la gestió de la  
Mina de Petroli de Riutort per part de l’Agència.

Tercer.- El dia 3 de juliol de 2013 es va crear l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per esdevenir  
l’únic instrument de desenvolupament econòmic de la comarca, tot fusionant tots els ens anteriorment  
existents. Aquest ens aplega a l’actualitat el Consell Comarcal del Berguedà, els ajuntaments com el de  
Guardiola de Berguedà, als diversos agents del territori, i s’erigeix, especialment, com una bona fórmula  
de gestionar i planificar els projectes tractors i determinats equipaments de la comarca

Per tot això, les parts acorden regir la seva col·laboració en base a les següents:

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni
L’objectiu d’aquest Conveni és d’establir un marc formal de col·laboració per a la gestió de l’espai de la  
Mina de Petroli de Riutort.

Segona.- Obligacions de les parts

1. L’Agència gestionarà les visites tot reservant-se la possibilitat d’externalitzar el servei. En quant  
als costos d’explotació com de personal, telefonia i neteja els assumirà l’empresa adjudicatària  
del concurs de gestió que faci l’Agència, i vinculat al temps de la prestació efectiva del servei.

2. Per  contra,  l’Ajuntament  assumeix  el  cost  de  les  reparacions,  revisions,  manteniment  i  
inspeccions tècniques si  s’escau i  quotes anuals d’abonament de les alarmes, així  com tots 
aquells elements de seguretat…

3.
Tercera.- Finançament
L’agència rebrà els ingressos de les activitats desenvolupades en a la Mina de Petroli com a taxes, preus,  
cànons. 

Quarta.- Governança
Les parts signants acorden la creació d’una comissió de seguiment que:

a) L’alcalde de la corporació municipal de Guardiola de Berguedà
b) El president de l’Agència 
c) El gerent o coordinador de l’Agència
a) La directora de programes i altre personal de l’àrea de turisme de l’Agència

Cinquè.- Règim aplicable
Aquest Conveni resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. En tot el que no preveu en les  
seves clàusules, aquest Conveni resta sotmès a la Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de Règim Jurídic del  
Sector Públic.

Sisena.- Vigència
Aquest conveni tindrà una vigència, des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2019.

Setena.- Modificació
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Aquest  Conveni  podrà  ser  objecte  de  modificacions  després  de  la  seva  signatura,  si  les  parts  ho  
consideren necessari, per tal d’assolir més convenientment les seves finalitats. Aquestes modificacions  
hauran de fer-se constar expressament amb les corresponents addendes.

Vuitena.- Resolució
El Conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini de vigència per una de les  
causes següents: de comú acord de les parts o per impossibilitat d’acompliment.

En  el  cas  que  una  part  incompleixi  les  seves  clàusules,  les  altres  parts  podran  optar  entre  exigir  
l’acompliment del Conveni o bé resoldre’l.

Novena.- Jurisdicció

Aquest Conveni té naturalesa jurídica administrativa, motiu pel qual les parts, en cas de controvèrsia, se  
sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

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’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, per la gestió de la Mina de Petroli de Riutort, 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.

5) ACORD D’APROVACIÓ  DE L’ESBORRANY DEL    CONVENI  MARC DE COL·LABORACIÓ  A   
FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA 
DE BERGUEDÀ I L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE L’ALT BERGUEDÀ, PER AL 
DESENVOLUPAMENT  DELS  PLANS  TERRITORIALS  DEL  PROGRAMA  DE  SUPORT  ALS 
MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni marc de col·laboració 
entre  la Diputació de Barcelona,  l’Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà i  l’Agrupació  de Defensa 
Forestal de l’Alt Berguedà, per al desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis foretals, el contingut del qual es transcriu, a continuació:

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,  
L’AJUNTAMENT  DE  GUARDIOLA DE BERGUEDÀ  I  L’AGRUPACIÓ  DEDEFENSA FORESTAL DE  
L’ALT BERGUEDÀ, PER AL DESENVOLUPAMENTDELS PLANS TERRITORIALS DEL PROGRAMA  
DE SUPORT ALS MUNICIPIS ENMATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel  diputat  delegat d’Espais Naturals  i  Medi Ambient  de  
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat d’acord amb la Refosa núm.  
1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de  
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de  
2016(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez,  
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de  
3.08.2016). 

AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ,  representat  per  l’alcalde-president,  Sr.  Josep Lara  
Tristante, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. Elizabeth Benítez Vilajuana.

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL BERGUEDÀ, representada pel president, el Sr. Joan Vilà  
Clotet, en nom i representació d’aquesta entitat.
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
De caràcter general.

.Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori forestal del que formen part els municipis,  
i que, quan es produeixen, poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest territori.
. Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en  
matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març,  
forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local,
modificat  per la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i  sostenibilitat  de l’Administració  
Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós  de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,  
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
• Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals de prevenció  
que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del  
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC
2022 de 10.3.1995).
•  L’execució  dels  Plans  obliga  a  desenvolupar  un  conjunt  de  procediments  tècnics  i  administratius  
complexos i llargs, que per el seu volum i especialització fan necessari un suport extern, que complementi  
la tasca que pot realizar l’ajuntament.
•  La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació jurídica,  
econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  
bases de Règim Local.
• Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març,  
Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb  
un carácter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que  
tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que  
aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi  
en el qual desenvolupen la seva activitat.
•  La Diputació  de Barcelona,  a  través de la  seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal  d’Incendis  
Forestals (en endavant, OTPMIF) desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en  
matèria de prevenció d’incendis forestals.
•  El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de Plans territorials i en  
l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de la demarcació de Barcelona.
• Els Plans territorials de prevenció d’incendis forestals d’aquest conveni es concreten en:

- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
- Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)

•  Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen periòdicament, tot  
especificant l’aportació econòmica anual que concreta l’execució del mateix, essent la Diputació a través  
de l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment l’esmentat pla i aporta
entre el 80 i el 95 % de la despesa d’execució.
•  El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 269 municipis de 10  
comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de Barcelona, essent la Diputació a través de  
l’OTPMIF, com a entitat supramunicipal, la que finança més del 90 % del cost del Pla i la que coordina i
enllaça territorialment l’activitat que es genera durant l’època de risc.
• Els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació  
de  Barcelona  i  d’altres  institucions  vinculades  a  la  prevenció  dels  incendis  forestals  que  hi  vulguin  
participar. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic
juntament amb d’altres organismes públics i privats per a la seva execució.

De caràcter específic.
En relació al Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) 

• El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 6/1988, de 30 de març,  
Forestal  de Catalunya. El  PPI és el  document bàsic que conté el  conjunt  de previsions i  mesures a  
prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i elements del territori, necessaris per
reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis forestals.
Aquest pla defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció dels  
incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips d’extinció. Aquest pla també recull  
informació sobre els models de combustible, els equipaments i les infraestructures més vulnerables i els  
elements del  territori  que poden provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de 
realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en  
defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució.
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• Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els propietaris dels terrenys  
forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal  
tenen l’obligació de prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer pel  
seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions continguts en el Pla de  
Prevenció, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per l’Administració.
•  Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un programa econòmic  
anual,  per  a  tota  la  vigència  del  Pla.  Aquestes  previsions  i  mesures  es  presenten  mitjançant  fitxes  
descriptives d’actuacions i inversions, i un mapa de l’àmbit territorial del municipi per al PPI. L’esmentat  
programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació amb el codi de localització, l’amidament,  
el cost unitari i el cost total d’inversió.
•  La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i d’altres institucions públiques i privades financen les obres  
descrites i aprovades al programa econòmic del PPI amb una aportació entre el 80% i el 95% a càrrec de  
la Diputació de Barcelona, i la resta a càrrec de l’Ajuntament, i d’altres institucions públiques i privades si  
s’escau, amb una aportació entre el 5% i el 20%.
Totes  les aportacions econòmiques per  a  les actuacions del  PPI  es destinen a la finalitat  que l’ADF  
contracti l’execució de les obres.
• La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic a la revisió del PPI als ajuntaments que tinguin exhaurida  
la vigència del seu Pla. 

En relació al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)

• El PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la província amb una xarxa  
de punts de guaita.
•  El PVI té la finalitat bàsica de reduir el nombre d’incendis a través de la sensibilització a la població i  
minimitzar el seu efecte en cas que es produeixin gràcies a la coordinació amb l’administració forestal,  
bombers, cos d’agents rurals, i amb la col·laboració d’Ajuntaments i ADF.
•  El PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en materia de prevenció d’incendis,  
segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i informació d’infraccions a la reglamentació, i l’avís  
de les ignicions d’incendis detectades per la seva ràpida extinció.
•  El  Programa Tècnic  és  l’eina  que desenvolupa  les  directrius  i  característiques  del  PVI  i  recull  les  
especificacions  de  la  campanya  pel  que  fa  a  planificació,  gestió  i  assignació  de  mitjans  materials  i  
humans. El programa tècnic també inclou el pressupost general de la campanya i els termes en què es  
finança aquest pressupost.
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels plans territorials esmentats, es decideix establir  
un  programa  de  col·laboració  conjunta  que  es  regeix  pel  present  conveni.  Aquest  conveni  serà  
l’instrument mitjançant el qual es regularà la gestió deis plans territorials de prevenció d’incendis.
Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la col·laboració mútua  
per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts manifesten que la convergència  
d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que  
permeti aconseguir resultats positius.
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de  
Barcelona, en sessió ordinària del dia _________.
En virtut  del  que precedeix  i  atès que els  objectius  esmentats  de les parts  signants  són plenament  
coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis  
Forestals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació  
de Barcelona, les parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el  
desenvolupament dels plans del programa de suport en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Per tot això, les 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

Constitueix  l’objecte  d’aquest  conveni  l’establiment  del  marc  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  
Guardiola  de  Berguedà (en  endavant  l’Ajuntament),  l’ADF AL BERGUEDÀ (en  endavant  l’ADF),  i  la  
Diputació de Barcelona, durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021, per al desenvolupament dels següents  
Plans pertanyents al programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals: 
• Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
• Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)
Els Plans es desenvoluparan mitjançant programes anuals d’execució, quan procedeixi. Per a l’any 2018,  
les actuacions a realitzar, segons els programes anuals d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex al  
present conveni i  per a la resta d’anualitats,  la comissió de seguiment del conveni,  prevista al  pacte  
cinquè, s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual.
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L’aprovació dels programes anuals que hagi  procedit  redactar, haurà de ser ratificada pels respectius  
òrgans de govern de les parts intervinents.

Segon.- Compromisos de l’Ajuntament
En relació al PPI

• Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin necessàries.
•  Participar  en  l’elaboració  de  l’annex  anual  que  concreta  les  obres  a  realitzar  i  les  aportacions  de  
despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.
• Aprovar el Pla per l’òrgan competent de l’Ajuntament.
•  Participar  en la  gestió  i  direcció  del  Pla i  concretament  en la  realització  i  seguiment  de les obres  
juntament amb representants de l’ADF, la Federació d’ADF i de la Diputació de Barcelona.
• Realitzar anualment l’aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del Pla no coberta per la 
Diputació de Barcelona, segons el criteri  del nombre d’habitants en el municipi  a partir  de les dades 
disponibles del darrer padró, i que es representa en la següent taula:

Nombre d’habitants del
municipi Percentatge a finançar des

de l’ajuntament
Fins a 5.000 5 %

Major de 5.000 i fins a 10.000 10 %

Major de 10.000 i fins a 20.000 15 %

Major de 20.000 20 %

• Transferir anualment al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe favorable, i  
en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la documentació justificativa al registre, d’acord amb  
el  que  estableix  la  Llei  15/2010,  de 5 de  juliol,  per  la  que s’estableixen  mesures  de lluita  contra  la  
morositat  en  les  operacions  comercials,  l’import  corresponent  de  l’annex  aprovat  i  adjunt  al  present  
conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni.
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es convoquin.
• Sol·licitar la revisió del PPI a la Diputació de Barcelona mitjançant el procediment que es determini en el  
seu moment.
• Facilitar l’obtenció dels permisos necessaris per l’execució de les obres amb la col·laboració de l’ADF.

En relació al PVI

• Col·laborar en el disseny de la campanya del Pla juntament amb l’ADF i l’ OTPMIF.
• Col·laborar en l’execució del Pla d’acord amb els pactes del present conveni i del Programa Tècnic amb 
la Diputació de Barcelona i l’ADF.
• Aprovar el Programa tècnic anual redactat per l’OTPMIF i en col·laboració amb els ajuntaments i l’ADF  
de la zona.
• Finançar si s’escau, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica anualment en el Programa Tècnic  
esmentat anteriorment, les despeses generades en el decurs de la campanya pel consum de combustible  
així com del rentat dels vehicles.
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es convoquin.

Tercer.- Compromisos de l’ADF
En relació al PPI

• Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin necessàries.
•  Participar  en  l’elaboració  de  l’annex  anual  que  concreta  les  obres  a  realitzar  i  les  aportacions  de  
despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.
• Destinar anualment l’aportació de l’ajuntament i de la Diputació de Barcelona a l’execució de les obres  
relacionades en el PPI i a executar segons el calendari previst en el Pla.
• Dur a terme els tràmits necessaris per a l’obtenció dels permisos dels propietaris dels terrenys i finques  
forestals per a l’execució de les obres.
• Contractar anualment les obres destinades a l’execució del Pla segons es determinin per la Comissió de  
Seguiment del mateix i les peticions realitzades seguint el programa establert en el Pla.
• Realitzar el pagament de les factures a l’empresa adjudicatària de les obres  una vegada validada pel  
tècnic de la Diputació de Barcelona la certificació de les mateixes.
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• Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i seguiment de les obres, amb  
representants de l’ajuntament i de la Diputació de Barcelona.
• Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es convoquin.

En relació al PVI

• Col·laborar en el disseny del Pla juntament amb l’ajuntament i l’OTPMIF.
• Col·laborar en l’execució del Pla d’acord amb els pactes del present conveni i del Programa Tècnic amb 
la Diputació de Barcelona i l’ajuntament.
•  Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat pel Pla d’acord  
amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI.

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
En relació al PPI

• Preparar la documentació tècnica i econòmica necessària per dur a terme la revisió del PPI; presentar,  
debatre i consensuar la proposta de revisió del PPI amb els representants de l’ajuntament, l’ADF i altres  
institucions  vinculades  amb  la  prevenció  dels  incendis;  i  presentar  i  lliurar  el  Pla  definitiu  als  
representants de l’ajuntament, de l’ADF, i si s’escau, d’altres institucions vinculades amb la prevenció dels  
incendis forestals.
•  Assumir, dins de les seves possibilitats pressupostàries i de personal, el suport tècnic a les fases de  
contractació i execució de les actuacions del Pla, mitjançant la Comissió de seguiment, de cara a:

- Seguiment de la documentació legal de les empreses.
- Informació de criteris tècnics d’obra obligatoris i recomanables,
- Adjudicació tècnica de les obres.
- Redacció del model de contracte i llurs clàusules.
- Direcció de les obres durant llur execució, previ nomenament del director per part de l’ADF com  
a promotor.
- Inspecció tècnica i certificació de les obres finalitzades.

•  Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi,  un cop aplicats els criteris de  
repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció del nombre d’habitants del darrer  
padró, i segons el següent quadre de percentatges:

Nombre d’habitants del
municipi Percentatge a finançar des

de l’ajuntament
Fins a 5.000 95 %

Major de 5.000 i fins a 10.000 90 %

Major de 10.000 i fins a 20.000 85 %

Major de 20.000 80 %

• Transferir anualment al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe favorable, i  
en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la documentació justificativa al registre de Factures,  
d’acord amb el que estableix la circular núm. 22/2009, sobre els terminis de pagament de la Diputació de 
Barcelona  i  els  seus  criteris  d’aplicació,  l’import  corresponent  de  l’annex  aprovat  i  adjunt  al  present  
conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni.
• Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de Seguiment del conveni.
• Preparar la proposta anual que estableixi les obres a realitzar en l’exercici pròxim, si procedeix, seguint  
les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de desenvolupament i execució del Pla.
• Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per treballs de prevenció d’incendis  
per les ADF incloent personal i obres contractades.

En relació al PVI

• Dissenyar la campanya i redactar anualment el Programa Tècnic.
• Col·laborar amb l’ajuntament i l’ADF en l’execució del Pla d’acord amb els pactes del present conveni i  
del Programa Tècnic.
• Contractar el personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del Programa Tècnic per  
l’execució del Pla durant el temps de la seva durada.
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•  Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari,  seguint les indicacions del Programa  
Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del Pla.
• Formar tècnicament i en matèria de Prevenció de Riscos Laborals el personal de campanya contractat.
• Dotar el personal contractat dels equips de protecció individual corresponents.
• Fer-se càrrec de la direcció tècnica i de la gestió de la campanya.

Cinquè.- Comissió de Seguiment

La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del present conveni, la  
seva execució i la proposta de modificacions del propi conveni. 

Objecte: La Comissió té per objecte:
• Informar i estar informada de l’estat de realització dels Plans de prevenció que es desenvolupen en el  
municipi.
• Acordar les obres a executar del programa del PPI durant els anys de vigencia del conveni.
• Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI, i valorar les incidències que es puguin produir  
durant aquesta.
• Analitzar la campanya del PVI i realitzar, si s’escau, propostes de millora.
• Informar de les característiques i novetats proposades al Programa Tècnic anual del PVI.
• Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació.

Composició: La Comissió estarà integrada com a mínim pels següents membres:
- Un representant de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà
- Un representant de l’ADF Alt Berguedà
- Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la  
Diputació de Barcelona qui actuarà de Secretari de la Comissió

Funcionament: La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de:
• Conèixer l’estat d’execució del PPI.
• Determinar, si procedeix, les obres a executar del PPI durant l’any en curs.
• Proposar millores per a l’exercici pressupostari del següent any .
• Proposar modificacions per millorar el contingut del PPI.
• Analitzar la campanya del PVI.
• Presentar propostes de millora per al programa tècnic del PVI.

Les  convocatòries  de  les  sessions  de  la  Comissió  seran  fetes  pel  representant  de  la  Diputació  de  
Barcelona, qui actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta de la reunió, emetrà informes i  
elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi impulsar.
La  Comissió  es  podrà  reunir  en  qualsevol  moment  a  petició  de  qualsevol  dels  seus  membres.  La 
convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar.
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de dos dels seus  
membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari.

Sisè.- Desenvolupament del conveni

El conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres:

En relació al PPI
• Si procedeix, la Comissió de seguiment establirà i acordarà les obres a executar durant l’any en curs,  
mitjançant el següent procediment:

1. Es decidiran les prioritats entre les obres previstes en el programa econòmic anual del PPI, amb els  
següents criteris:

- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions de seguretat de la  
infraestructura.
- Anys transcorreguts des de la darrera actuació. 
- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI.
- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures del PPI.

2. Si es preveu que el cost unitari de les obres prioritàries sigui superior a un 20% del cost indicat en el  
programa del PPI, caldrà justificar-ho mitjançant valoració i pressupost de les actuacions sobre el terreny.
3. S’escolliran les obres, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran senceres, tal i com consten en  
el programa del PPI.
4. L’import de referència de la inversió per a la realització de les obres seleccionades, serà calculat i  
aportat per l’OTPMIF, a partir de:
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- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona per a l’any en curs.
- La disponibilitat pressupostària de l’ajuntament per a l’any en curs.
- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels ajuntaments.
- La superfície forestal del municipi.
- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui superior a 700 mm o a  
800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o un 20%, respectivament,  a l’import  de  
referència calculat.
- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà proporcionalment a la superfície  
forestal, entre la resta de municipis de la província que tinguin una pluviometria inferior a 700  
mm, i per tant
que presentin un elevat risc potencial d’incendis forestals.

5. La proposta final, per a l’any en curs, de les obres acordades i valorades per la Comissió es redactarà  
en una acta o document similar, per tal que quedi constància de l’acord.

•  Les obres s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les Fitxes Tècniques  
per a cada tipologia d’obra, que es troben adjuntes al dossier del Pla municipal de Prevenció,  
ubicat a l’ajuntament.
• El llistat de les obres aprovades es farà constar en l’Annex adjunt al present conveni i estarà  
signat pel  president de l’ADF, l’alcalde i  el  representant de la Diputació de Barcelona, en ell  
s’especificarà tant l’import de les inversions com la part aportada per la Diputació de Barcelona i  
per l’ajuntament respectiu.  Per a la resta d’anualitats,  l’annex s’aprovarà d’acord amb el  que 
s’estableix en el pacte primer del present conveni. 
• La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les obres executades, o en el cas  
de què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme per causes alienes a  
les  parts,  com causes  meteorològiques,  imprevistos  o  raons  de  força  major,  que  obliguin  a  
realitzar un canvi en les prioritats del Pla. En aquest darrer cas es podrà plantejar una sol·licitud  
de canvi de destí, en una acta de la reunió.

En relació al PVI

•  L’OTPMIF prepararà el programa tècnic anual  segons els acords relacionats en aquest conveni i  el  
presentarà  a  l’ajuntament  i  ADF per  a  la  seva  aprovació,  facilitant  així  la  justificació  de  la  despesa  
compromesa per l’ajuntament per la execució del Pla en el seu municipi.
•  El  programa tècnic  aprovat,  farà  referència  al  present  conveni  i  s’ajustarà  a  les  determinacions  i  
objectius generals aquí relacionats.
La Comissió de Seguiment analitzarà el funcionament del PVI en totes les vessants que afecten a aquest  
conveni proposant modificacions i millores si s’escauen a l’OTPMIF mitjançant informe signat per les parts  
que integren la Comissió.

Setè.- Pressupost
En relació al PPI

La distribució del pressupost per al programa anual de 2018 és la següent:
Aportació de la Diputació de Barcelona: ________ €
Aportació de l’ajuntament de Guardiola de Berguedà: ________ €
Per la resta d’anys, la Diputació de Barcelona i l’ajuntament assignaran anualment, quan procedeixi i  
d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària, els recursos econòmics necessaris per a la realització  
de  les  actuacions acordades  per  la  Comissió,  dins  de  les  partides  dels  seus pressupostos  generals  
ordinaris. 

En relació al PVI

Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació.

Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació
En relació al PPI

La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de ________ €, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària G/50002/172A0/48900, de l’any 2018, segons les actuacions del programa anual aprovat  
per la Comissió de seguiment, i que s’adjunten com a annex del present conveni.
Per a la resta d’anualitats l’aportació es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord  
amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i segons les actuacions establertes en el programa 
anual proposat per la Comissió de seguiment.
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L’ajuntament  es  compromet  a  efectuar  el  pagament  de  _______  €,  amb  càrrec  a  les  aplicacions  
pressupostàries corresponents, de l’any 2018. Per a la resta d’anualitats l’aportació es farà amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any en curs, i  
segons les actuacions establertes en el programa anual, proposat per la Comissió de seguiment.
La  justificació  de les obres  detallades  en el  programa econòmic  es realitzarà  mitjançant  una  relació  
valorada de les despeses efectuades que permeti identificar-les com a vinculades al desenvolupament de 
les activitats objecte d’aquest conveni, previ informe favorable del tècnic de la Diputació i d’un tècnic en  
representació  de  l’ajuntament  si  s’estima  oportú  i  sempre  amb  la  conformitat  de  l’alcalde/ssa  i  del  
president/a de l’ADF, que verifiqui que s’han complert els objectius de col·laboració previstos, així com  
l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució.

En relació a l’IVA, només s’inclourà en la relació valorada quan aquest no sigui recuperable per part de  
l’ADF.

Un cop la justificació estigui informada favorablement, es procedirà al pagament per part de la Diputació  
de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties estipulades en el programa 
anual i els imports efectivament justificats.

Tanmateix,  abans del pagament l’ADF haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves  
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La justificació recollirà les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any en curs,  
atès que el desenvolupament de les actuacions objecte del present conveni és de caire anual. El termini  
d’execució de les obres serà fins el 31 de desembre de l’any en curs, i el termini de presentació de la  
documentació justificativa de les obres serà de, com a màxim, tres mesos després de la finalització del  
termini d’execució.

L’ajuntament aportarà la part que li correspon a l’ADF en concepte de prevenció d’incendis forestals i  
concretament per a la execució de les obres del PPI de l’any en curs.

En relació al PVI

La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de les partides del  
seu pressupost general ordinari a excepció de la despesa del combustible de les unitats de vigilància.
L’ajuntament  gestionarà  directament  l’aportació  en  concepte  de  combustible  seguint  la  quantitat  
especificada i aprovada en el seu Programa Tècnic. 

Novè.- Vigència del Conveni

El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de l’any  
2021.
Cada any, la Comissió de seguiment haurà de proposar,  per a l'aprovació pels respectius òrgans de  
govern de les parts intervinents, el programa econòmic anual de les actuacions previstes durant l'any el  
curs, quan procedeixi.

Desè.- Protecció de dades de caràcter personal

Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa  
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l’article 12,  
números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter  
Personal  i  al  Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  de  Protecció  de  dades,  aprovat  per  RD  
1720/2007, de 21 de desembre i reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que
continguin dades de caràcter personal aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny.

Onzè.- Modificació del conveni

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la matèria  
aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals i escrits que hagin 
pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes les parts  
signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Dotzè.- Causes de resolució del conveni

Són causes de resolució del present conveni:
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_ La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
_ La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.
_ L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts,  
sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s  
complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolución del conveni, s’estarà a allò que disposa  
l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.
_ La decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ a la  
resta.
_ L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.
_ La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
_ Qualsevol altra causa admissible en dret.

Tretzè.- Marc normatiu del present conveni

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el capítol 1  
del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,  
els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els  
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i  
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui  
materialment aplicable a l’objecte del conveni.

Catorzè.- Jurisdicció competent

La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants d’aquest  
conveni, és la jurisdicció contenciós – administrativa”.

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’esborrany  del  conveni  marc  de  col·laboració  entre  la  Diputació  de  Barcelona, 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt  Berguedà, per al 
desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als municipis en matèria de prevenció 
d’incendis foretals, el contingut del qual es transcriu, 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 a la Diputació de Barcelona.

6) ACORD  APROVANT  LA  SOL·LICITUD  FORMULADA  PEL  CLUB  ESPORTIU  MARATÓ 
BARCELONA PER LA REALITZACIÓ DE LA PRIMERA EDICIÓ DE LA PROVA ESPORTIVA 
GARMIN TEAM TRAIL

Vista la petició efectuada pel Sr. SPG, en nom i representació de l’entitat “RPM-MKTG”, a través de la 
qual sol·licita autorització per poder passar per camins i senders del terme municipal, amb motiu de la 
celebració els propers dies 16 i 17 de juny de 2018 de la primera edició de la “Garmin Team Trail”, una  
cursa de muntanya, per equips de relleus, amb sortida Castellar de n’Hug i arribada a Sant Cugat del 
Vallès. 

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 acorda:

Primer.- Autoritzar al Sr. SPG, en nom i representació de l’entitat “RPM-MKTG”, el seu pas pel municipi  
els propers dies 16 i 17 de juny de 2017, amb motiu de l’organització de la segona edició de la “Garmin  
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Team Trail”, si bé condicionat al fet que per part de l’organització s’assumeixin totes les responsabilitats  
que  es  puguin  ocasionar  amb motiu  de la  celebració  de la  prova  esportiva,  adoptant-se totes  les 
mesures  de  seguretat  necessàries  tant  respecte  a  la  seguretat  de  les  persones  participants,  
acompanyants, com de l’organització, així com garantir el respecte l’entorn i al medi, comprometent-se 
a  deixar-lo  en  les  mateixes  condicions  que  el  van trobar,  i  comprometent-se a  sol·licitar  totes  les 
autoritzacions  i  permisos  sectorials  que  siguin  necessaris  de  l’organització  de  l’esdeveniment, 
especialment  al  Parc  Natural  Cadí  Moixeró,  i  als  propietaris  dels  terrenys  per  on  transcorri  
l’esdeveniment, i a disposar de les assegurances i autoritzacions que calguin per la realització d’una  
activitat d’aquestes característiques.

Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari.

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 21.30 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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