
34/2016

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EN DATA 22 DE NOVEMBRE DE 2016

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 22 de novembre de dos mil 
setze, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr.  
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr.  Boris Lapuerta i Coll,  el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana Freixa i Codina.

Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana.

Comprovat  que  el  quòrum d’assistència  acompleix  amb allò  que  disposa  l’article  98 c)  del  Decret  
Legislatiu 2/2003 de 28 d‘abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria.

A) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ  DE  L’ACTA DE  LA SESSIÓ  DE  LA JUNTA DE  GOVERN  DE  DATA 8  DE 
NOVEMBRE DE 2016

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 2016.

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 2016.

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

Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de 
DIVUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (18.379,04  €),  estant 
totes elles conformades per les regidories competents. 

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:



Primer.-  Aprovar  la relació de factures presentada, amb l’import  final  de DIVUIT MIL TRES-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (18.379,04 €), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2.017

Es sotmet a al consideració de la Junta de Govern Local, la proposta de calendari fiscal per l’exercici  
2017 presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona:

IMPOST/TAXA DATA INICI VOLUNTÀRIA DATA FI VOLUNTÀRIA
Impost Béns Immobles (IBI)– 1ª Fracció 02/05/2017 04/07/2017
Impost Béns Immobles (IBI)– 2ª Fracció 03/10/2017 05/12/2017
Impost sobre Béns rústics 01/09/2017 02/11/2017
Impost sobre Béns rústics construïts 01/09/2017 02/11/2017
Impost vehicles de tracció mecànica 01/03/2017 03/05/2017
Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 15/09/2017 15/11/2017
Taxa gestió residus domèstics– 1ª Fracció 02/05/2017 04/07/2017
Taxa gestió residus domèstics– 2ª Fracció 01/09/2017 02/11/2017
Taxa gestió residus comercials– 1ª Fracció 02/05/2017 04/07/2017
Taxa gestió residus comercials– 2ª Fracció 01/09/2017 02/11/2017
Taxa clavegueram 03/07/2017 04/09/2017
Taxa manteniment cementiri 01/08/2017 03/10/2017
Taxa entrada vehicles i guals 01/09/2017 02/11/2017
Taxa subministrament aigua 3T/2016 27/01/2017 30/03/2017
Taxa subministrament aigua 4T/2016 21/04/2017 22/06/2017
Taxa subministrament aigua 1T/2017 21/07/2017 22/09/2017
Taxa subministrament aigua 2T/2017 23/10/2017 27/12/2017
Impost B Immob característiques especials 02/05/2017 04/07/2017

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 calendari fiscal per l’exercici 2017 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de  
la Diputació de Barcelona.

Segon.- Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

4) ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS 
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LA INVERSIÓ LOCAL

En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la Diputació de Barcelona ha aprovat el  
programa  complementari  de  suport  a  la  inversió  local,  per  reforçar  la  solvència  econòmica  local  i  
afavorir la inversions en equipaments i infraestructures d’ús general, havent concedit a l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà, un ajut econòmic per la suma de 33.800,00 €.

Atès  que  la  concessió  de  l’ajut  ve  condicionat  a  la  seva  acceptació  expressa  per  part  d’aquest  
Ajuntament,

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.-  Acceptar  l’ajut  econòmic  de  33.800,00  €  concedit  per  la  Diputació  de Barcelona  dins  del 
programa complementari de suport a la inversió local.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris per 
la formalització del present acord.

Tercer- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.

5) ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS 
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE CAMINS

En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, la Diputació de Barcelona ha aprovat el  
programa  complementari  de  camins  municipals,  en  el  marc  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  
2016-2019”, que té per finalitat donar suport als municipis de la demarcació, mitjançant la concessió 
d’ajuts econòmics, per afavorir la realització d’obres de millora dels camins d’ús públic, havent concedit  
a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, un ajut econòmic per la suma de 46.913,57 €.

Atès  que  la  concessió  de  l’ajut  ve  condicionat  a  la  seva  acceptació  expressa  per  part  d’aquest  
Ajuntament,

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.-  Acceptar  l’ajut  econòmic  de  46.913,57  €  concedit  per  la  Diputació  de Barcelona  dins  del 
programa complementari de camins municipals.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris per 
la formalització del present acord.

Tercer- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.

6) ACORD  D’AROVACIÓ  DE LA MINUTA 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

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la minuta 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, l contingut del qual es transcriu, a continuació:

“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 

REUNITS 



D’una banda, l’il·lustríssim Sr. David Font Simon , President del Consell Comarcal del Berguedà, i d’altra part,  
l’il·lustríssim Sr. Josep Pere Lara Tristante, Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 

MANIFESTEN 

De l’evolució  dels contractes programa (en endavant  CP) en matèria  de serveis  socials,  altres programes de  
benestar social entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies (en endavant TSF) i els Consell Comarcal  
del Berguedà i aquest amb cada un dels Ajuntaments de la Comarca, corresponents als períodes 2008-2011 i  
2012-2015, les parts consideren que aquesta eina s’ha erigit com un instrument idoni per articular els compromisos  
en les relacions de coordinació i cooperació a fi de millorar la qualitat dels serveis públics adreçats a la ciutadania i  
l’eficiència  en l’ús  de  recursos públics.  Ha esdevingut  el  mecanisme relacional  que  ha permès respondre de  
manera conjunta a les necessitats socials dels ciutadans i ciutadanes de la Comarca. Respostes que, especialment  
els últims anys, han requerit de majors i més intenses sinergies de cooperació per poder atendre més persones i  
amb major intensitat amb els recursos disponibles tant de l’Administració autonòmica com de la local. 

Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, per la qual s’aprova la Llei de serveis socials, configura el dret a l’accés als  
serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal que esdevé un principi bàsic del Sistema, orientat a la  
cohesió social,  la igualtat d’oportunitats i  el progrés social de les persones, al seu mateix temps organitza els  
serveis socials des d’una definició competencial basada en la descentralització i en la subsidiarietat, amb més  
participació, coordinació i cooperació dins el sector. 

Que els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell  del sistema públic de serveis socials i  la garantia de més  
proximitat als usuaris/àries i als àmbits familiar i social, a més de ser un dispositiu potent d’informació, diagnòstic,  
orientació, suport intervenció i assessorament individual i comunitari que, a més d’ésser la porta d’entrada habitual  
al sistema de serveis socials, és l’eix vertebrador de tota la xarxa de serveis 
Que  el  Serveis  Socials  s’organitzen  territorialment  d’acord  amb  els  principis  següents;  descentralització,  
desconcentració, proximitats als ciutadans, eficàcia i eficiència en la satisfacció de les necessitats socials, equilibri i  
homogeneïtat territorial, accessibilitat a la 



informació i als serveis socials, coordinació i treball en xarxes, i al seu mateix temps les àrees bàsiques de serveis  
socials es configuren com la unitat primària de l’atenció social als efectes de prestació del serveis socials bàsics,  
organitzada sobre una població mínima de vint mil habitants. 
Que el finançament dels serveis socials bàsics és compartit entre els ajuntaments, l’entitat local titular de l’àrea  
bàsica de serveis socials i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi els equips de serveis socials,  
els programes i projectes, els serveis d’ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens  
perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat, l’usuari pot haver de cofinançar  
el cost de la teleassistència i dels serveis d’ajuda a domicili. 

Que tots els acords d’aquest conveni interadministratiu són sotmesos a la normativa vigent aplicable en cada 
moment i respon a les previsions contingudes en el Contracte Programa 2016-2019 per la coordinació, cooperació i  
col·laboració entre el Departament de Treball,  Afers socials i  Famílies i  el Consell  Comarcal del Berguedà, en  
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

Que el present conveni és un conveni marc que regula els aspectes generals i que es desenvoluparà en la pràctica  
mitjançant convenis específics o mitjançant annexos entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments. 

FONAMENTACIÓ JURíDICA 

-Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents  
en matèria de règim local. 
-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de  
Catalunya. 
-Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. 
-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. 
-Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització comarcal  
de Catalunya. 
-Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 
-Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal y Atenció a las persones en situació de  
dependència. 
-Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
-Llei orgànica 3/2007,del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 



-Llei 14/2010, de 27 de maig de 2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
-Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa  
energètica. 
-Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per  
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Llei que s’ha de promoure des dels ens locals. 
I amb l’objecte d’estructurar i coordinar les actuacions, ambdues parts han arribat als següents: 

ACORDS 

Primer.- Objecte 

L’objecte  d’aquest  conveni  pel  període  2016-2019  és  articular  els  mecanismes  de  coordinació,  cooperació  i  
col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la Comarca del Berguedà, quan a la  
prestació i finançament dels Serveis Socials, i altres programes com Ciutadania i immigració, Igualtat, Inclusió i  
Joventut, d’acord amb els annexos que consten en el present conveni. 

Segon.- Principis rectors 

-Donar Prioritat a l’atenció a les persones en situació d’especial  necessitat social  i  de dependència des de la  
proximitat dels seus municipis. Les parts signatàries volen que les persones siguin el centre de les seves polítiques 
i tot i la ratificació del principi d’universalitat dels serveis socials, cal prioritzar l’atenció a les persones i famílies que  
es troben en situació d’especial vulnerabilitat social. Aquesta atenció és més eficaç i eficient des de la proximitat,  
des de on es coneix de manera més precisa les seves necessitats i es pot donar una resposta més immediata. 

-La Lleialtat institucional i la consecució d’una major fluïdesa en les relacions interadministratives. El sistema català  
de serveis socials es configura al voltant d’una distribució de competències entre l’administració autonòmica i la  
local i a la necessitat i obligació que ambdues administracions cooperin en benefici de l’atenció a les persones.  
Més enllà de les obligacions legals, es vol promoure espais de reflexió, d’anàlisi, d’implementació d’instruments i  
de protocols que afavoreixin la millora contínua dels serveis públics. 

-L’Optimització dels recursos d’ambdues parts. Cal que entre administracions s’alineïn la disponibilitat d’aquests  
recursos envers objectius comuns per obtenir-ne una major rendibilitat social. 

-EL desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials. 

-L’Objectivació i homogeneïtzació de les condicions de prestació i finançament dels serveis. Respectant el principi  
d’autonomia local i la competència de la Generalitat de Catalunya en l’ordenació dels serveis socials i polítiques de  
benestar social, cal garantir a tota la Comarca un mínim comú de serveis que puguin gaudir totes les persones en  
unes mateixes condicions i que el finançament dels Ajuntaments per a la prestació d’aquests serveis respongui a  
criteris homogenis 

Tercer.- Serveis i programes inclosos 

Els serveis i programes que són objecte de cooperació, s’incorporen en aquest conveni mitjançant fitxes on es  
detallen el nom, la descripció, els beneficiaris, els professionals, el finançament i s’ s’escau, l’aportació econòmica  
municipal: 
 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- Berguedà Ajudes Tècniques (BAT) 

 Fitxa 3 – Referent Comunitari (Dependència) 

 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) (Berga) 

 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 als Plans Locals de Joventut 

 Fitxa 14 – Activitats o projectes adreçats a joves 

 Fitxa 15.1 – Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

 Fitxa 15.2 – Servei d’atenció Psicològica a Infants i Adolescents (SAPIA) 

 Fitxa 16 – Plans d’igualtat 

 Fitxa 17 – LGTBI 

Quart.- Condicions dels programes i serveis 
El Consell  Comarcal  del  Berguedà assumeix la direcció,  coordinació i  execució de la majoria de programes i  
serveis supramunicipals. 

L’ Ajuntament signant es compromet de col·laborar en els suport documental,i informatiu, a la recollida de dades  
per a l’elaboració de les memòries i reculls de dades estadístics a efectes de planificació. També s’acollirà a les  
directius de funcionament de cada un dels programes, tal i com s’especifica en cada fitxa (Annex). 



Cinquè.- Finançament 

Les  actuacions  previstes  en aquest  Conveni  es  finançaran  d’acord amb els  criteris  de  les fitxes  i/o  annexes  
d’aquest conveni, amb els recursos provinents del Contracte Programa del Departament de Treball, Afers socials i  
Famílies, i altres administracions, si s’escau. Els ajuntaments hauran de justificar la corresponent despesa , com a  
data límit el 15 de gener de l’exercici següent. En el cas de no presentar la documentació dins el termini, el Consell  
Comarcal del Berguedà no podrà garantir la subvenció. 

Aquestes quantitats s’actualitzaran anyalment, juntament amb l’aprovació de la pròrroga del conveni, i sempre en  
funció de les disponibilitats pressupostàries de les parts. 

Les aportacions previstes pel Consell Comarcal resten condicionades a l’aportació que realitzi el Departament de  
Treball,  Afers  socials  i  Famílies  Benestar  Social  i  Família,  d’acord  amb el  Contracte  -  Programa que signen  
aquestes dues administracions. I també a les aportacions de la Diputació de Barcelona, en determinats serveis. 
L’Ajuntament  està  obligat  a  fer  les  aportacions  econòmiques  que  es  fixen  en  la  corresponent  fitxa  de  la  
documentació annexa, corresponent als programes o serveis que rebi com a beneficiari. 

Aquestes aportacions es podran fer en fons propi o fons que es percebin d’altres administracions o entitats.

En el supòsit que durat l’exercici en curs, hi hagués una modificació de les fonts de finançament o les condicions  
econòmiques  dels  programes  i  serveis,  aquestes  serien  comunicades  per  part  del  Consell  Comarcal  a  
l’Ajuntament, i haurien de ser acceptades. 

La justificació de la despesa es portarà a terme mitjançant la següent documentació: 

*Informe de l’interventor o interventora municipal , d’acord amb el model que faciliti el Consell Comarcal, seguint els  
criteris que marqui el Departament de TSF. 
*Relació de professionals destinats als programes i serveis del CP 
Terminis: La documentació justificativa de la despesa es presentarà cada any, durant el mes de gener, amb les  
dates que determini el CCB. La documentació relativa a l’activitat (RUDEL) es presentarà durant el 1r trimestre de  
cada any. Tota la documentació es presentarà a través de l’EACAT. 

Pel que fa al SAD DEPENDÈNCIA, tant pel que fa a les dades econòmiques com per les activitats, es seguiran els  
criteris i el procediment que marqui el Departament de TSF. 

Sisè.- Comissió de seguiment 

Es crearà una comissió de seguiment del conveni, amb representació del Consell Comarcal i de propi Ajuntament. 



Aquesta es reunirà un cop l’any i sempre que sigui necessari a petició de cadascuna de les parts. 

Setè.- Vigència i publicitat del conveni 

Aquest conveni entrarà en vigor a parit de l’endemà de l’aprovació de l’acord efectuat per l’òrgan competent del  
respectiu Ajuntament i estendrà els seus efectes fins a 31 de desembre de 2019, amb efectes econòmics des de l’1  
de gener de 2016. L’acord d’aprovació efectuat per l’òrgan competent, es traslladarà mitjançant certificat de la  
Corporació al Consell Comarcal, el qual actuarà com a dipositari i en donarà trasllat a les altres parts. Anualment,  
es procedirà a la revisió, actualització i aprovació, si s’escau, dels annexos i fitxes dels programes que continguin  
ajustos econòmics i programàtics necessaris per al correcte desenvolupament del conveni. 

Vuitè.- Compromisos de les parts 
Funcions del Consell Comarcal del Berguedà , en l’àmbit dels serveis socials bàsics: 

a) Coordinar, respectant en tot cas les competències municipals establertes a la legislació sobre règim local, les  
actuacions establertes que es prevegin en el Pla Estratègic de Serveis Socials, en els Plans Sectorials així com en  
els Plans d’ actuació Local que s’elaborin, per a l’execució de les quals pot emprar qualsevol de les formes de  
gestió de serveis públics establertes a la legislació local. 

b) Cooperar en la implantació, el desenvolupament i la millora dels serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’  
Atenció Pública i dels equipaments d’interès social. 

c) Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció social especialitzada per a  
garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial. 

d)  Portar  a  terme  les  tasques  d’informació,  d’avaluació  i  de  dades  estadístiques  consensuades  amb  els  
ajuntaments que, especialment, serveixin a les tasques d’ordenació i planificació, tant del Consell Comarcal com  
de l’administració de la Generalitat, per tal d’estudiar i detectar les necessitats en llur àmbit territorial. 

e) Donar suport a les tasques d’inspecció i de control en matèria de Serveis Socials quan l’Administració de la  
Generalitat sol·liciti col·laboració. 

f)  Oferir  al  personal  dels  Serveis  Socials  Bàsics de  la  comarca la  formació continuada,  supervisió  de casos,  
coordinacions  tècniques  i  documentació  necessària  que  els  permeti  donar  una  resposta  adequada  a  les  
necessitats i les demandes de la població. 

g)Desenvolupar  iniciatives  d’informació  i  orientació  als  ciutadans  que es  promoguin  i  fomentar  la  participació  
ciutadana en els àmbits d’actuació social i solidaritat social. 

h) Col·laborar amb els Ajuntaments adherits per a la correcta tramitació de totes les prestacions a les que tenen  
dret els usuaris. Desenvolupar iniciatives d’informació i orientació als ciutadans que es promoguin i fomentar la  
participació ciutadana en els àmbits d’actuació social i solidaritat social. 



i)  Facilitar  als  Ajuntaments  informació  de  tots  aquells  recursos,  convocatòries,  subvencions  i  ajudes  que  
periòdicament es van convocant des d’altres organismes o Institucions. 

j) Elaborar el Pla d’ Actuació Local d’acord amb les determinacions de la Llei 7/2007 i el Contracte - Programa del  
DASC. 

k) Oferir l’assessorament tècnic d’atenció social als professionals dels Serveis Bàsics. 

l) Oferir suport als municipis per executar els programes individuals d’atenció a la dependència i de promoció de  
l’autonomia personal. 

m)  Elaborar  protocols  d’actuació  professional  d’àmbit  comarcal:  violència  masclista,  infància,  gent  gran  entre  
d’altres. 

n) Prestar el servei del Punt d’ Informació i Atenció a les Dones dels municipis adscrits a aquest conveni. 

o) Vetllar pel compliment de la normativa vigent i de les directrius del Pla Estratègic de Serveis Socials, en els  
Plans  Sectorials  així  com en  els  Plans  d’ actuació  Local  que  s’elaborin  i  oferir,  en  la  mesura  de  les  seves  
disponibilitats, el suport tècnic adient a les necessitats que li comuniquin els ajuntaments. 

p)  Atorgar  els  contractes,  així  com  l’establiment  de  les  relacions  de  col·laboració  i  cooperació  amb  altres  
administracions, que siguin necessaris per l’execució de les actuacions que es prevegin amb la finalitat de donar  
compliment a aquest conveni. 

q) Promoure actuacions de sensibilització i participació ciutadana en l’àmbit de la discapacitat. 

r) Gestionar i distribuir el finançament atorgat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies als ajuntaments  
de l’ABSS comarcal, d’acord amb els criteris rectors i les condicions que es concreten a cada una de les fitxes. 

Funcions dels Ajuntaments en l’àmbit dels serveis socials bàsics: 

Els ajuntaments hauran de prestar els serveis socials bàsics per sí mateixos o agrupats amb la col·laboració i  
cooperació tècnica i/o econòmica del Consell Comarcal del Berguedà, i exercint les següents funcions: 
a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 

b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les  
actuacions socials a què poden tenir accés. 

c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de  
l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social, o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials  
d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció de dades. 



d) Proposar,  establir  i  revisar el  programa individual  d'atenció a la dependència i  de promoció de l'autonomia  
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre  
de la xarxa pública. 

e) Acomplir  les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i  les intervencions necessàries en 
situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

f) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors. 

g)  Impulsar  projectes  comunitaris  i  programes  transversals,  especialment  els  que  cerquen  la  integració  i  la  
participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc. 

h) Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de  
les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

i) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 

j) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica i residencial. 

k) Promoure mesures d' inserció social, laboral i educativa. 

l) Gestionar prestacions d'urgència social. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 

m)  Aplicar  protocols,  municipals  i  en  la  seva  absència  el  Comarcal,  de  prevenció  i  d’atenció  davant  de  
maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables. 

n) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques. 

o)  Coordinar-se  amb els  serveis  socials  especialitzats,  amb els  equips  professionals  dels  altres  sistemes de  
benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

p) Informar a petició de jutges i  fiscals sobre la situació personal i  familiar  de persones afectades per causes  
judicials. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de  
benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials. 

q)  Cooperar  amb  el  Consell  Comarcal  en  l’intercanvi  d’informació,  d’avaluació  i  de  dades  estadístiques  que 
serveixin a les tasques d’ordenació i planificació tant del Consell Comarcal com de la Generalitat, així com facilitar  
al  Consell  Comarcal  la  memòria  anual,  a  través  del  Dossier  únic  de recollida  de  dades  dels  serveis  socials  
municipals que sol·licita el Gabinet Tècnic d’Estudis i Planificació de la Generalitat de Catalunya dins el termini  
establert. 

r) D’acord amb la normativa vigent, per acomplir amb eficàcia i eficiència de les funcions abans esmentades, cal  
que els equips bàsics disposin del suport administratiu, del mitjans materials necessaris i de condicions laborals  
adequades, vetllant per la seva seguretat. 

Novè.- Causes d’extinció del conveni 

Poden ser causes d’extinció d’aquest conveni: 
-La finalització del període de vigència 
-El mutu acord de les parts 
-L’ incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb tres mesos d’antelació 
-Per aprovació de modificacions normatives que puguin contradir el present conveni. 

Desè.- Seguretat i protecció de dades de caràcter personal 

Les parts signades es comprometen a complir els requeriments de la normativa vigent en matèria de protecció de  
dades de caràcter personal 



Onzè.- Jurisdicció competent 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del conveni seran resoltes per acords  
de les parts,  en el  marca de la Comissió  de seguiment.  En cas contrari,  es podran sotmetre 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 la minuta 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) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:23 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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