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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 6 D‟OCTUBRE DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 6 d‟octubre de dos mil quinze, 
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr. 
Josep Lara i Tristante, amb l‟assistència dels tinents d‟alcalde, el Sr. Boris Lapuerta i Coll, el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana. 
 
Comprovat que el quòrum d‟assistència acompleix amb allò que disposa l‟article 98 c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d„abril pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l‟ordre del dia de la convocatòria. 

 
A) HISENDA  

 
B) SOL·LICITUDS 

 
C) URBANISME OBRES I SERVEIS 

 
 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 29 DE 

SETEMBRE DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 29 de setembre 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2015. 
 
 
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 
CENT VINT MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (120.058,82 €), 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 per la Sra. 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 CENT VINT MIL CINQUANTA-
VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (120.058,82 €), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 

 
3) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER L’EMPRESA “DECORESPORT, S.L.” 

PELS TREBALLS D’ARRANJAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL CAMP DE 
FUTBOL  

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“DECORESPORT, S.L.” pels treballs d‟arranjament de la pista poliesportiva del camp de futbol, en 
concret el sanejat del paviment, i la col·locació d‟un sistema de revestiment esportiu , amb el posterior 
marcatge de tennis i futbol sala, per la suma de 29.503,91 € (IVA Inclòs). 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “DECORESPORT, S.L.” pels treballs 
d‟arranjament de la pista poliesportiva del camp de futbol, per la suma de 29.503,91 € (IVA Inclòs). 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a l‟empesa adjudicatària. 
 

 
4) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació del Sr. MSR, per dur a terme activitats 
d‟animació durant la temporada de tardor-hivern, en concret per la Fira del dia 1 de novembre de 2015, 
pel 24 de desembre de 2015 (caga tió), discomòbil per cap d‟any i discomòbil per carnestoltes, per un 
import de 1.809,30 € (IVA inclòs).  
 
Ha aportat declaració jurada acreditativa d‟estar donats d‟Alta a la Seguretat Social i al corrent de 
pagament amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la contractació del Sr. MSR, per dur a terme activitats d‟animació durant la temporada 
de tardor-hivern, en concret per la Fira del dia 1 de novembre de 2015, pel 24 de desembre de 2015 
(caga tió), discomòbil per cap d‟any i discomòbil per carnestoltes, per un import de 1.809,30 € (IVA 
inclòs), si bé condicionat a què abans de l‟actuació aportin els certificats acreditatius d‟estar al corrent 
de pagament  amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟adjudicatari i a la Dipositària Municipal. 

 

 
5) PROPOSTA DE BAIXA DE REBUT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Atesa la sol·licitud efectuada en data 14 de setembre de 2015, referent a la baixa del comptador de 
l‟aigua número 419971, que dóna subministrament a la vivenda situada al carrer Indústria núm. 4, de 
Guardiola de Berguedà, ja que a l‟actualitat no s‟utilitza dit subministrament. 



 
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.- Que es procedeixi a precintar i retirar el comptador d‟aigua número 419971, situat al carrer 
Indústria número 4 d‟aquest terme municipal. 
 
Segon.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del quart trimestre de 2015. 
 
Tercer.- Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dóna de baixa del dret d‟escomesa a la 
xarxa general, així si en un futur s‟hagués de tornar a donar el subministrament, l‟interessat haurà de 
liquidar els drets d‟escomesa corresponents, el comptador d‟aigua i els treballs necessaris per la seva 
nova connexió. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l‟interessat. 
 
 
6) ACORD DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 

DISMINUCIÓ 
  
Vista la sol·licitud de la targeta d‟aparcament individual per a persones amb disminució formulada pel 
Sr. JGF, través de la qual sol·licita, una targeta d‟aparcament per a persones amb discapacitat, per a 
titular conductor. 
 
Vist l‟informe de Treballadora Social, a través del qual s‟informa que es compleixen tots els requisits 
legalment establerts per poder disposar de la referida targeta, com a titular no conductor. 
 
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.- Concedir la targeta d‟aparcament per a persones amb disminució al Sr. JGF. 
 
Segon.- Que per part dels Serveis Socials Municipals es lliuri la tarja al Sr. JGF, per a persones amb 
discapacitat, per a titular conductor. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als responsables dels Serveis Socials i a l‟interessat.  
 

 
7) ACORD D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ PER AL 2015 DEL 

CONTRACTE PROGRAMA 2012-2015 PER LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I ELS 
AJUNTAMENTS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS 
AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, ANY 2015 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, del protocol addicional on es concreten les 
condicions que han de regir la col·laboració i cooperació entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d‟igualtat, durant 
l‟exercici 2015, d‟acord amb el conveni subscrit l‟any 2012, el contingut del qual és el que es transcriu 
literalment a continuació: 
 

 



PROTOCOL ADDICIONAL DE CONCRECIÓ PER AL 2015 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2012-2015 
PER LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL BERGUEDÀ I ELS AJUNTAMENTS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, ANY 2015 
 
Mitjançant aquest protocol addicional es concreta les condicions que han de regir la col·laboració i 
cooperació entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, durant l’exercici 2015, d’acord amb el conveni subscrit 
l’any 2012. 
  

A- RELACIÓ DE PROGRAMES QUE ES CONCRETEM EM AQUEST PROTOCOL ADDICIONAL:  
 

1. Professionals equips bàsics (TS i ES) 
2. SAD social 
3. SAD dependència 
4. Referent comunitari 
5. Ajuts d’urgència social 
6. Centre Obert Ramon Maria Serchs (Berga) 
7. Servei Socieducatiu itinerant del Berguedà (SSIB) 
8. Servei de Suport a les Famílies (+3) 
9. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per els seus 

fills i filles 
10. Acollida i integració a persones estrangeres immigrades 
11. Programa d’inclusió social 
12. Servei de Transport adaptat 
13. Berguedà en Xarxa. Òrgans de participació dels serveis socials 
14. Servei d’atenció i informació a les dones 
15. Servei d’atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA) 
16. Plans de desenvolupament comunitari (PDC) (Berga)  
17. Joventut 
18.Sistemes d’informació social i pla local de serveis socials. 
19.Programa complementari de garantia de la cohesió social 

 
A continuació s’informa del contingut general de cada un dels programes. Els programes cofinançats pels 
municipi (o conjunt de municipis , en el cas que es mancomunin), disposen d’una fitxa específica on es 
detalla la cooperació econòmica i administrativa de cada servei o programa. 
 
1. PROFESSIONALS EQUIPS BÀSICS (TS I ES) 
 
A l’any 2012 es va signar les condicions de prestació i finançament dels serveis bàsics d’atenció social per 
al període 2012-2015. 
Finançament del 60%, del mòdul establert (manteniment any 2012) 
 
Import subvenció 17.841,87/any/professional 
Tècnics mitjans (TS i ES), mòdul màxim; 29.736,46€ any/professional 
El finançament dels ens locals comarcals en concepte de professionals haurà de ser, com a mínim del 
40%. 
Els professionals dels Equips bàsics de cada zona. 
  
El Consell Comarcal, amb l’objectiu de dotar als professionals els serveis socials bàsics 
d’eines telemàtiques , ha destinat una partida pressupostària per la compra d’ordinadors 
fixes o portàtils. Aquest aparells són de propietat del Consell Comarcal del Berguedà.  
Els respectius ajuntaments ha de responsabilitzar-se del seu manteniment. 
 
2.  SAD SOCIAL 
 
Finançament del 66% del mòdul del SAD, establert en 16,25 €/hora per al 2014 (igual que cada any). 
Import de la subvenció 10,72€/hora 
L’Ajuntament, o el conjunt d’ajuntaments (en el cas que mancomunin el servei), han d’aportar, com a 
mínim  el 34% del preu de referència. 
El Consell Comarcal, amb l’objectiu de garantir una equitat i un equilibri territorial en la prestació dels 
serveis, ha determinat una assignació econòmica així com el un número d’hores de SAD a cada municipi. 



Aquesta assignació s’ha concretat en funció dels habitants, i amb  una discriminació positiva pels 
municipis menys poblats. 
Els municipis que mancomunin el SAD tenen assignada la suma dels imports que correspon a cada 
municipi d’acord amb els habitants, així com els número d’hores que cal prestar (com a mínim). En aquest 
cas, l’Ajuntament cap de zona o gestor, serà qui portarà a terme les corresponent justificació econòmica, 
d’acord amb les indicacions del Consell Comarcal. (Justificacions semestrals i anual). 
 
3. SAD DE DEPENDÈNCIA: 
 
Els municipis rebran  finançament  d’acord amb les hores de SAD DE DEPENDÈNCIA prestades, 
recollides en el Pla Individual d’Atenció (PIA) pactat amb la família i aprovades pel Departament de 
Benestar Social i Família. Aquest finançament, però, ve determinat segons els càlculs estimatius per part 
del  DBSF . 
Les aportacions econòmiques provenen  de la Generalitat, mitjançant el Consell Comarcal del Berguedà. 
El Preu públic de SAD DE DEPENDÈNCIA  2015 és el mateix que pel SAD SOCIAL:16,25€/hora, com a 
màxim  (Mòdul de  referència establert pel DBSF). 
El Consell Comarcal finançarà el 66% del preu, és a dir, 10,72€/hora. 
 
4. REFERENT COMUNITARI 

  
El Consell Comarcal manté la contractació d’una referent comunitari de dependència al territori, per tal 
d’oferir suport i assessorament als professionals pel desplegament de la llei de la dependència, i 
seguiment de la implantació de la Llei de Dependència. Tanmateix porta a terme la validació dels Plans 
Individuals d’Atenció PIA.  

4.1. Cuidadors/es  (familiars o altres cuidadors/es no professionals) 
El Consell Comarcal i els municipis  cal que participin i col·laborin en el desenvolupament de les 
accions adreçades a les persones cuidadores no professionals promogudes des del DBSF, si 
s’escau. 
4.2 Suport directe en la gestió dels PIA  
El Consell Comarcal manté la contractació d’una Treballadora Social per fer el suport als serveis 
socials  en l’elaboració dels Plans Individuals d’Atenció a la Dependència. 

 
5. AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
 
Els municipis han d’atendre el 100% de les situacions personals o familiars d’urgència social, per cobrir les 
necessitats bàsiques, segons estableix la llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, tenint en compte els criteris generals del protocol de “Prestacions d’urgència social en els ens 
locals de Catalunya”.  
Per tal de fer front a l’impacte de l’actual crisi econòmica i per ajudar als ajuntaments de la comarca a 
atendre les situacions d’urgència social derivades de la conjuntura econòmica, el Consell Comarcal 
destinarà una partida pressupostària per atendre situacions d’urgència social.  
Aquest ajuts es gestionaran des del Consell Comarcal, i es canalitzaran mitjançant els serveis socials 
municipals, que valoraran prèviament  la situació, d’acord amb el protocol establert. 
 
6- CENTRE OBERT RAMON MARIA SERCH (BERGA) 
 
El centre obert és un serveis socials d’atenció diürna destinat a infants i adolescents que requereixen 
suport assistencial o formatiu, prioritàriament a aquells que estan en situació de risc. Es porta a terme en 
el municipi de Berga.  
 
7- SERVEI SOCIEDUCATIU ITINERANT DEL BERGUEDÀ (SSIB) 
 
El SSIB és un recurs preventiu pilot destinat a infants de 6 a 12 anys, que té per objectiu estimular i 
potenciar el desenvolupament dels infants a nivell social i escolar a través d’un espai obert, inclusiu i 
dinàmic. Es porta a terme en alguns municipis de la comarca. 
  
8. SERVEI DE SUPORT A LES FAMÍLIES (+3) 
 
És un servei que  s’adreça a les famílies de la comarca del Berguedà amb infants des del naixement  fins 
els 3 anys, que presenten factors de risc social i familiar. Aquest any s’amplia l’atenció per a infants fins a 
6 anys. 



El servei de suport a les famílies té per objectiu general garantir una adequada atenció i desenvolupament 
dels infants. Donar una atenció  a les famílies amb dificultats o problemàtiques sociofamiliars i 
acompanyar-los en el procés de cura, atenció i educació dels deus fills. 
El servei té un  caràcter preventiu i les intervencions van orientades a la prevenció del risc social i  de la 
desprotecció infantil. 
El servei es porta a terme conjuntament amb la Creu Roja de Berga, però està totalment vinculat amb els 
serveis socials bàsics dels municipis, des d’on es porta a terme un treball integral amb les famílies i un 
treball en xarxa amb tots els recursos implicat, com els serveis de Pediatria, els Llars d’Infants, el servei 
d’Atenció Precoç, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, etc. L’àmbit de treball és el domicili de les 
famílies subjectes d’intervenció. 
El finançament del servei és a càrrec el Consell Comarcal del Berguedà, i es compte amb una subvenció 
del Departament de Benestar Social i Família i de la Diputació de Barcelona. 
 
9. SISTEMES DE RESPOSTA URGENT PER A DONES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE 
VIIOLÈNCIA I PER ELS SEUS FILLS I FILLES 
 
Des del Consell Comarcal s’ofereix un Sistema de resposta urgent per a dones en situació de violència i 
els seus fills i filles i que precisen d’una atenció immediata. El servei ofereix un espai d’acollida, atenció 
psicològica, informació, assessorament i contenció emocional, l’acompanyament en tot el procés, així 
com, i en cas necessari, l’acolliment residencial temporal. 
 
10. ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES. SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA 
 
Des del Consell Comarcal s’ofereix, als municipis que ho demanin de la comarca, l’elaboració dels 
informes d’estrangeria per acreditar: 

1. el grau d'integració d'una persona immigrada per accedir a l'arrelament social, 
2. l'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar,  
3. l' esforç d'integració per renovar la residència temporal i 
4. l’adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del 

reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual 
respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família. 

En aquest sentit, el personal tècnic es desplaça a l’ajuntament que en faci demanda. 
 
Des del consell comarcal també s’ofereix suport als municipis per a l’organització de formació a la millora 
de les competències lingüístiques bàsiques per a la població adulta nouvinguda.  S’ofereix també suport 
en el disseny i execució d’accions de sensibilització i foment del respecte a la diferència. Al mateix temps, 
també s’ofereix suport a les entitats formades per persones d’origen estranger. 
 
11. PROGRAMA D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 
El Departament de Benestar Social i Família posa en marxa el 2006 el Programa per al desenvolupament 
de Plans Locals per a la Inclusió Social. Un programa de cooperació interadministrativa que posa al servei 
dels ens locals, en aquest cas del Consell Comarcal, un conjunt de recursos que articulin l’acció per a la 
inclusió mitjançant l’elaboració de Plans per a la Inclusió Social. 
 
El Programa d’Inclusió Social té com a objectiu crear les bases per a l’establiment d’un model innovador 
d’intervenció de l’administració local vers el fenomen de l’exclusió social i els factors o causes que el 
produeixen i/o el reprodueixen en el territori. Aquest model d’intervenció requereix de la implicació i la 
complicitat dels agents que operen en el territori en els diferents àmbits: social, sanitari, formatiu, laboral, 
econòmic, participatiu, residencial i relacional. 
 
La cooperació econòmica per part del Departament es concreta, per una banda, amb el finançament 
d’actuacions als municipis, seguint les següents línies estratègiques:  
 

- Generar i transferir coneixement en relació el fenomen de l’exclusió social  
- Afavorir la inclusió dels col·lectius vulnerables  

- Sensibilització de la ciutadania en relació l’exclusió social 
- Promoure la formació d’entitats i professionals  
- Fomentar el treball en xarxa i transversal entre entitats i institucions.  

 
I per l’altra, amb la creació i el manteniment de l’Oficina tècnica d’Inclusió Social que està formada per 1 
tècnic/a superior i 1 tècnic/a mig. 



 
Objectiu general: 
La finalitat del Pla d’Inclusió Social del Berguedà és establir mecanismes de prevenció dels riscos 
d’exclusió social, alhora que impulsa estratègies d’intervenció per millorar la situació d’aquells sectors de 
població que ja es troben en situació d’especial vulnerabilitat. 

El programa de Plans d’Inclusió Social es desenvolupa de forma comarcal des de l’any 2011.  
 
12. SERVEI DE TRANPORT ADAPTAT 
 
El Consell Comarcal presta el servei de transport adaptat que té com a finalitat facilitar el transport a les 
persones discapacitades o amb dependència, que presenten problemes de mobilitat, per tal que pugin 
accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o altres que els permeti garantir a afavorir la seva 
integració en l’entorn. 
El servei de transport, majoritàriament es porta a terme mitjançant la Creu Roja.  
El servei està limitat a la partida pressupostària determinada pel DBSF. 
 

13. BERGUEDÀ EN XARXA 
 

El Ple del Consell Comarcal del Berguedà va aprovar l’any  2009 la posada en funcionament del projecte 
“Berguedà en xarxa: benestar, infància i famílies”. Des d’aleshores s’ha constituït una metodologia de 
treball que té per objectiu millorar l’atenció a les famílies del Berguedà, i prevenir les situacions de 
vulnerabilitat. 

El projecte Berguedà en xarxa té per objectiu la creació d’un espai interdisciplinari de treball amb la 
finalitat de donar a la població del Berguedà una atenció de qualitat potenciant el treball en xarxa entre 
institucions que tenen com a objectiu el benestar de les famílies, la infància i adolescència, a la gent gran, 
a les dones,...  
Aquest projecte neix de la voluntat de garantir una major eficàcia en la prevenció, detecció i intervenció 
així com una millor eficiència amb un abordatge integral d’atenció a les persones i alhora millorar 
l’aprofitament dels recursos humans i econòmics. 
 
14. SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LES DONES. (SIAD)  
 
Aquest servei a la comarca es materialitza des del Punt d’Informació i Atenció a les dones gestionat per 
l’Ajuntament de Berga, en conveni amb el Consell Comarcal i l’Institut Català de les dones des d’on 
s’ofereixen aquests serveis per a totes les dones de la comarca, i que consisteix en: 

- Servei d’assessorament jurídic: primera atenció, assessorament i acompanyament  i, 
s’escau, derivació a d’altres serveis, en relació a consultes de caràcter jurídic 

- Servei d’assessorament psicològic: i primera atenció presencial a les dones que requereixin 
de contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis.  

 
15. SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA 
 
El Consell Comarcal ofereix el Servei d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència que, com a servei 
especialitzat,  es dedica principalment a l’avaluació, el diagnòstic i el tractament d’infants i adolescents  en 
situació de desemparament.  
El servei desplega les seves intervencions a tots els municipis de la Comarca del Berguedà . 
 
16. PDC (Plans de desenvolupament comunitari) (BERGA) 
 
En el marc del desenvolupament comunitari es posa en marxa un conjunt de projectes que tenen com a 
missió millorar els processos de convivència comunitària, la cohesió  i la integració social, des d’un 
planteig transversal. Les actuacions es porten a terme dels àmbits següents: educació/formació, salut, 
inserció social, entorn i espais públics, associacionisme/participació ciutadana, cultura, TIC, economia 
social, lleure/esports o civisme i valors. Aquests projectes o actuacions s’han d’adreçar a determinats 
col·lectius: dones, nouvinguts, infància, joves, aturats, gent gran, minories ètniques, etc., és a dir, als 
sectors de població més desfavorida i que pot abocar-se a l’exclusió i a la pobresa si no s’endeguen 
polítiques preventives. 
 
17. JOVENTUT 
 



Delegació de les competències delegades en matèria de joventut. Consell Comarcal. Garantir el 
funcionament del Servei Comarcal de Joventut, impulsar i desenvolupar les polítiques de joventut de cada 
Consell Comarcal i coordinar-les amb les altres administracions que duguin a terme també polítiques de 
joventut. 

  
Oferir informació a les entitats comarcals en matèria de les activitats de lleure educatiu. 
Verificar per mitjà de visites de control i seguiment el compliment de la normativa d’activitats d’educació en 
el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 
Col·laborar amb la Direcció General de Joventut en el seguiment de les activitats amb menors de 18 anys 
davant de qualsevol emergència o incidència durant la seva realització 
 
Fer efectiva a favor dels Consells Comarcals la delegació de les facultats executives en matèria 
d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat. Aquestes potestats executives són les de tramitació 
de la legalització de les instal·lacions, l'activitat inspectora i l'activitat sancionadora. 
 
Suport a les Oficines Joves. Consell Comarcal/Ajuntament 
Gestionar l’Oficina Jove del Berguedà com a equipament destinat a acollir els serveis d’emancipació oferts 
als i les joves del Berguedà. 
 
Projecte “Personal tècnic compartit” del Consell Comarcal 
Que els municipis petits puguin tenir un/a  tècnic/a especialista en joventut per a desplegar en el seu àmbit 
territorial polítiques de joventut d’acord amb el Pla Nacional de Joventut.  
Contractació de professionals en l’àmbit de la joventut, que distribueixin la seva jornada de treball de 
forma compartida entre diversos ajuntaments de la comarca.  
 
De moment hi ha un dinamitzador de joventut compartit per Gironella, Puig-reig, Avià i Casserres. 
 
Activitats dels serveis comarcals de joventut 
Col·laborar amb els consells comarcals per a la realització d’activitats en l’àmbit de la joventut en el marc i 
d’acord amb els reptes, la metodologia i els principis rectors establerts en el Pla nacional de joventut. 
 
18. SISTEMES D’INFORMACIÓ SOCIAL l I PLA LOCAL DE SERVEIS SOCIALS 
  
El Consell Comarcal i els Ajuntaments cal que col·laborin en el disseny, implantació, seguiment i avaluació 
del sistema d’informació social, facilitant les dades del territori en el marc del dossier únic de recollida de 
dades, i la informació determinada pels DBSF.  
Els municipis han d’aportar la informació per a l’elaboració de l’anàlisi comparativa dels serveis socials 
bàsics en el marc del dossier únic de recollida de dades i per l’elaboració i actualització del Pla Local de 
Serveis Socials del Berguedà. 
Continuitat amb el total desplegament del nou aplicatiu informàtic HESTIA, tots els ajuntaments han 
d’estar donats d’alta al nou aplicatiu informàtic HESTIA, i utilitzar-lo com a sistema comú de gestió de la 
informació dels serveis socials bàsics 
 
19. PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA COHESIÓ SOCIAL 
 
El Consell Comarcal desplega el Programa complementari de garantia de la cohesió social , emmarcat en 
el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona. 
Té per finalitat la lluita contra l’exclusió social, contribuir a garantir la cohesió social, la prestació adequada 
dels serveis socials i la promoció de la reinserció social. 
 
Àmbits i Accions contemplats en el programa 
 
 Infància i adolescència 
 
Contribuir a garantir una millor cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies de vulnerabilitat social 
i econòmica i lluitar contra la pobresa infantil i situacions de risc associades. 

 Ampliació del programa d’ajuts d’urgència social 

 Línia d’ajuts i prestacions per a transport ensenyament post obligatori 

 Cofinançament ajuts de menjador 

 Ajuts a la petita infància per accedir a escoles-bressol 

 Creació de les bases comunes per a tots els ajuntaments, per a la concessió d’ajuts 
d’escolarització obligatòria 



 
Ocupació 
 
Creació de llocs de treball temporals mitjançant la contractació de persones en situació de risc i 
incentivació de la contractació de persones en situació de vulnerabilitat. 
 
Reforç dels serveis socials bàsics i dels programes de cohesió social. 

 Contractació de persones en situació de risc d’exclusió social durant 6 mesos (Previsió: 15 
contractacions) 

 Incentius a les empreses per a la contractació de persones durant 6 mesos (Previsió 10 
contractacions) 

 Creació de 9 places de reforç dels serveis socials bàsics i dels programes de cohesió social. 

 Empreses d’inserció. Anàlisi de viabilitat en la creació d’empreses d’inserció i 
acompanyament en la transformació i ampliació. 

 
Àmbit tercer sector 
 
Suport econòmic a les entitats del tercer sector per a l’impuls i suport en accions de cohesió social. 
 
B- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENIONS I SISTEMA DE  COBRAMENTS 
  
La despesa econòmica relativa als serveis socials es justificarà mitjançant la presentació de certificats de 
l’interventor de cada ens local, d’acord amb la data i les indicacions que fixi el Consell Comarcal del 
Berguedà (justificació semestral i/o anual). 
 
Els pagaments corresponents als Ajuntaments s’efectuaran un cop aquests hagin presentat la 
corresponent justificació. Aquests, però, aniran condicionats als pagaments que el Departament de 
Benestar Social i Família hagi fet al Consell Comarcal del Berguedà.  

 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el protocol addicional de concreció al 2015 del contracte programa 2012-2015 per la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments, 
en matèria e Serveis Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d‟igualtat, any 
2015. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per la 
formalització del present acord. 

 

Tercer.- Comunicar aquest 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 20:05 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


