12/2021

De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència, essent les 12.00 hores del dia 29 d’abril
de de dos mil vint-i-ú, 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. Marc Sensada
i Rusiñol, la Sra. Àngels Arasa Uriach. També hi assisteix el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

A)
B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 17/05/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 22 D’ABRIL DE
2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 22 d’abril de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 22 d‘abril de 2021.
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 SIS
MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (6.392,09 €), 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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final SIS MIL TRES-CENTS NORANTADOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (6.392,09 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a les
consignacions pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 8/2021
Proveïdor: Segons la relació adjunta
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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.

Número: 2021-0012 Data: 17/05/2021

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 17/05/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ TELEMÀTICA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 29 D’ABRIL DE 2021

C.I.F.: Els expressats a la relació.
Objecte del contracte: contracte menor de subministraments, serveis i d'obres de la relació que es
transcriu a continuació.
Condicions. Pressupost: Els expressats a la relació.
Termini d’execució: Subministraments en 15 dies, serveis en 3 mesos i obres en 6 mesos.
Altres condicions: Cap.
Partida: Les expressades a la relació

TOTAL

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia, com a òrgan de contractació ACORDA:
1r. MANIFESTA que els contractes són necessaris per la gestió i el funcionament dels servies
municipals, la millora de la via pública, els parcs i equipaments de Guardiola de Berguedà, i que
ha realitzat la necessària consulta al mercat, i pot afirmar que les propostes són l’alternativa més
favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i altres
condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
2n. AFIRMA que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació, i el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament
superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i serveis, i de 40.000 euros, en el cas
d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any (punt 8 de l’art. 29 LCSP).
En el cas de contracte menor d’obres s’adjunten els pressupostos i informes tècnics pertinents i NO
s’adjunta el projecte d’obres, per NO exigir-ho la normativa reguladora, o per NO afectar l’estabilitat,
seguretat o estanqueïtat de l’obra, (art. 118.2 LCSP).

4) ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS PLECS DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN REGIR L’ADJUDICACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE RELATIU A LA PRESTACIÓ EN
RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL,
NETEJA, CONTROL D’ENTRADES, I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
ANTECEDENTS:
Per part de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es posa de manifest la
necessitat de celebrar un contracte consistent en la prestació del servei de bar de la piscina municipal,
neteja, control d’entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de
Berguedà, atès que l’anterior contracte ha vençut i hi ha la voluntat de seguir prestant aquest servei a la
ciutadania durant els mesos d’estiu, per la qual cosa queda justificada la necessitat i idoneïtat del
contracte, atesa la impossibilitat d’atendre l’objecte del contracte amb mitjans propis d’aquesta
Corporació per manca d’aquests o ser insuficients.
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220210001122 22/04/2021 2021
320 22600

1.000,00 COR DE PONENT CONCERT
*SPIRITUALSUITE* MONESTIR SANT
LLORENÇ DIA 10/4/2021.60,50 IMPREMTA BOIXADER 100 LÀMINES DE
DIBUIX CONCURS DE DIBUIXOS PER
SANT JORDI
1.847,50
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220210001121 12/04/2021 2021
338 22600

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N. Operació
Data
Aplicació Import Text lliure
220210001120 23/04/2021 2021
787,00 JAUME FORNELLS COMPRA MÀQUINA
920 62300
TALLAGESPA W537SLC/A12B-201229028

Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 18 de març, l’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà,
va aprovar l’inici de l’expedient administratiu per dur a terme el contracte per la concessió de la gestió i
explotació del servei de bar de la piscina municipal, neteja, control d’entrades i manteniment de les
instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de Berguedà.
Característiques del contracte:
PRESTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA
PISCINA MUNICIPAL, NETEJA, CONTROL D’ENTRADES, I MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants: No

Cànon anual: 200,00 €

Impostos: 42,00 €

Total: 242,00 €

Valor estimat del
contracte: 400,00 €

Impostos: 84 €

Total: 484,00 €

Data d'inici execució:
juny 2021

Data fi execució:
Setembre 2021

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Si

Durada execució:
1 temporada estiu

Durada màxima (inclosa
pròrroga): 2 temporades
estiu
Garantia complementària:
No

A la vista de l'expedient de contractació tramitat.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert ordinari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’adjudicació correspon a
l’Alcalde, el qual ha delegat la competència a la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de data 9 de
juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del contracte per la
concessió de la gestió i explotació del servei de bar de la piscina municipal, neteja, control d’entrades i
manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de Berguedà.
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte per la
concessió de la gestió i explotació del servei de bar de la piscina municipal, neteja, control d’entrades i
manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de Berguedà, mitjançant
procediment obert.
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CPV:
Accepta
(Serveis
renovació: No

Tipus de contracte:
CONCESSIÓ SERVEI
PÚBLIC
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Classificació
55410000
d’hostaleria)

Tramitació: ORDINÀRIA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Procediment: OBERT

TERCER.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Es concedirà un termini de 26 dies naturals des de la publicació de l’anunci per a la presentació de
proposicions.

QUART.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació.

Presidència:
L’alcalde de la corporació o persona en qui delegui.

-

Vocalies:
La secretària-interventora de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
La Tresorera de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
Actuarà com a secretària, la secretària-interventora de la corporació.

5) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DELS AMICS DE L’ATLETISME DE BAGÀ
Vista la petició formulada pel Sr. JNR en nom i representació dels “AMICS DE L’ATLETISME DE
BAGÀ”, a través de la qual sol·liciten autorització per poder dur a terme els propers 14 i 15 d’agost de
2021, la 7a edició de l’esdeveniment esportiu TRAIL MOIXERÓ concretament el dissabte dia 14 d’agost
la prova vertical a la Roca Tiraval i les curses infantils XS Moixeró i el diumenge dia 15 d’agost les
curses amb tres recorreguts de muntanya de 36, 24 i 12 km, que transcorren en part del seu recorregut
pel terme municipal de Guardiola de Berguedà.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Concedir el permís per la celebració els propers 14 i 15 d’agost de 2021, la 7 a edició de
l’esdeveniment esportiu TRAIL MOIXERÓ concretament el dissabte dia 14 d’agst la prova vertical a la
Roca Tiraval i les curses infantils XS Moixeró i el diumenge dia 15 d’agost les curses amb tres
recorreguts de muntanya de 36, 24 i 12 km, que transcorren en part del seu recorregut pel terme
municipal de Guardiola de Berguedà.
Es condiciona l’esdeveniment a la situació sanitària del país, afectat per la crisis sanitària del COVID19, així com a complir totes les restriccions i a l’adopció de totes les mesures de seguretat que vinguin
imposades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, arrel de la pandèmia; així mateix es
condiciona l’esdeveniment a que 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, en especial al Parc Natural Cadí
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CINQUÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de
publicació de l'anunci de licitació.

Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on transcorri la prova, així com disposar de totes les
assegurances necessàries per la realització de l’esdeveniment, i condicionat a que utilitzin la imatge
corporativa de l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar aquest acord als Amics de l’Atletisme de Bagà.
6) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ EN RELACIÓ AMB EL CAMP D’APRENENTATGE DE GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ

D’una banda,
La senyora Maria del Mar Camacho Martí, directora general d'Innovació, Recerca i Cultura
Digital del Departament d’Educació, nomenada pel Decret 276/2018, de 20 de desembre
(DOGC núm. 7774 de 24.12.18), i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del
Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.07.18).
I de l’altra, El senyor Josep Pere Lara Tristante, alcalde de l’ajuntament de Guardiola de
Berguedà, nomenat pel Ple Municipal de data 13 de juny de 2015, amb NIF P0809800F, fent ús
de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per
formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Que el Departament d’Educació des de l’any 1982 ha dut a terme accions de suport a
l’activitat docent del professorat mitjançant la creació de programes i serveis educatius que
s’han constituït com a nuclis de dinamització pedagògica, de suport i d’orientació
psicopedagògica, de recerca de noves metodologies, d’apropament de l’escola a l’entorn i de
respecte al medi ambient, i que tot plegat ha contribuït a la millora de la tasca professional dels
docents.
2. Que els serveis educatius actuen territorial i sectorialment atenent tots els centres d’un àmbit
territorial definit, i posen a l’abast dels professors fons de documentació pedagògica, recursos i
materials didàctics, i els ofereixen assessorament i orientació, a més d’esdevenir punts de
trobada, d’intercanvi d’experiències i de recerca permanent. Alguns d’aquests serveis educatius
tenen per objectiu donar suport a aspectes concrets dels currículums de l’alumnat amb
necessitats educatives especials i alhora facilitar el desenvolupament de nous programes,
metodologies i tècniques didàctiques (Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els
serveis educatius del Departament d’Ensenyament, modificat pel Decret 180/2005, de 30
d’agost - DOGC núm. 4460, d’1.9.2005)
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REUNITS,
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“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en
relació amb el Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist el conveni de col·laboració tramès pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en
relació amb el Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà, el contingut del qual es transcriu literalment a
continuació:

3. Que La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació defineix en l’article 19 del títol III, que la
comunitat educativa és integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el
procés educatiu i en formen part els ens locals.
4. Que en l’article 40 s’insta les diferents administracions educatives a impulsar acords de
col·laboració per a potenciar conjuntament accions educatives en l’entorn i l’article 159
estableix que correspon als municipis cooperar amb l’Administració de la 2/3 Generalitat en la
creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics.

8. Que ambdues parts volen establir els mecanismes oportuns per col·laborar en el
funcionament dels serveis educatius abans esmentats, per la qual cosa acorden formalitzar el
present conveni amb subjecció a les següents.
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius de
Guardiola de Bergada durant l’any 2021.
SEGONA.- La corporació local es compromet a cedir els espais utilitzats pels serveis educatius
del municipi. Els espais municipals on s’ubiquen els serveis educatius tenen una superfície total
de 835,19 m2 dels quals els Serveis Educatiu n’ocupen 238,20 m2 . Les despeses de
funcionament objecte d’aquest conveni són les següents: neteja de la seu del Camp
d’Aprenentatge i de la part proporcional de la pòlissa d’assegurança de l’edifici (Escola Sant
Llorenç). Per col·laborar en aquestes despeses el Departament d’Educació aportarà 2.200,00 €
i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es farà càrrec de l’import restant.
TERCERA.- El Departament d’Educació es compromet a fer-se càrrec de les despeses de
personal, equipament i material fungible del Servei Educatiu. Aquestes dotacions romanen
propietat del Departament d’Educació.
QUARTA.- El Departament d’Educació aportarà a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà la
quantitat de 2.200,00 € esmentada a la clàusula segona, per a col·laborar en les despeses de
funcionament dels serveis educatius.
El lliurament d’aquesta quantitat es tramitarà amb càrrec a la partida pressupostària
D/226000800/4240/0000 del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2020 prorrogat per al 2021.
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7. Que el Departament d'Educació té en funcionament diversos camps d’aprenentatge en
medis singulars de Catalunya i, concretament, a l’Escola Sant Llorenç de Guardiola de
Berguedà hi té establert el Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà, donant suport als centres
educatius, professorat i alumnat del territori.
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6. Que els articles 25 i 66 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i 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 respectivament estableixen les competències mínimes dels
municipis en matèria d’educació i en el punt o) de l’article 66 es concreta la participació en la
programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la creació, la
construcció i el manteniment dels centres docents públics; la intervenció en els òrgans de
gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat
obligatòria.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. Que a l’Article 162 de la mateixa Llei diu que l’exercici de la coresponsabilitat de cada
ajuntament i del Departament s’articula en l’àmbit territorial i que els instruments que han de
precisar la delimitació de competències i de responsabilitats de cadascuna de les
administracions són els convenis de col·laboració.

Així mateix el secretari-interventor de la corporació haurà de presentar un certificat, abans del
30 de novembre de 2021, on es faci constar l’import corresponent a les despeses que han estat
reconegudes i comptabilitzades, agrupades per conceptes, amb indicació de quines d’aquestes
despeses han estat pagades i quines no han estat pagades. En aquesta relació, també caldrà
fer constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el
creditor, l’import i la data de pagament, o el motiu, si escau, pel qual no s’ha pogut fer el
pagament. A més a més, també farà constar la previsió de despeses corresponents al mes de
desembre.

1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o
perquè s’ha incorregut en causa de resolució.
2. Són causes de resolució d’aquest conveni:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
b) L’acord unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es
consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable de la
Comissió de Seguiment prevista a la clàusula cinquena. Si un cop transcorregut el
termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha
de notificar a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén
resolt.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides en relació amb la interpretació, la modificació, la
resolució, els efectes i els possibles casos d’incompliment d’aquest acord, es resoldran de
mutu acord entre les parts en el sí de la comissió de seguiment que es constitueix a la clàusula
cinquena. En el cas que no es puguin resoldre de mutu acord, seran resoltes per la jurisdicció
contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, del 13 de juliol,
reguladora de 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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració tramès pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, en relació amb el Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà, anteriorment transcrit.
Segon.- Designar al Sr. Alcalde, per la signatura dels documents que siguin necessaris per la
formalització del present acord.
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SETENA.- Extinció i resolució del conveni
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SISENA.- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de
2021, i es podrà prorrogar per anys naturals, fins a un màxim de quatre anys addicionals,
sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries en el termini mínim de dos
mesos abans de la finalització de la seva vigència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUENA.- Es crearà una comissió mixta, amb representants d’ambdues parts, la qual
establirà els mecanismes de seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest
conveni de col·laboració. Així mateix, aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació
del conveni i els possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per
cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment.

Tercer.- Notificar el present acord a la tresorera i al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

7) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A LA
SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT
DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECIÓ CIVIL

D’una banda, la senyora Elisabeth Abad Giralt, secretària general del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació d’aquest departament per delegació del
conseller d’Interior, en virtut de l’article 1.d de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de
competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior (DOGC núm.
5802, de 24 de gener de 2011), d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’una altra, l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en virtut de l’Acord de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de data 29 d’abril de 2021.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha establert el marc regulador de les
accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc
col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.
2. Així, d’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, el Departament d’Interior és l'òrgan responsable de la
programació en matèria de protecció civil que té com a finalitats bàsiques, entre d’altres, la previsió dels
riscos greus, la planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències,
i també l’estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents
organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
3. Que l’article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior
estableix que la Direcció General de Protecció Civil (en endavant, DGPC) exerceix, entre d’altres, la
funció de desenvolupar el sistema de Protecció Civil a Catalunya, els recursos i estructures associades i
els dispositius necessaris per coordinar-los, i també la d’organitzar, coordinar i supervisar el Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya (en endavant, CECAT).
4. El CECAT, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre, de creació del
CECAT, té com a missió fonamental la informació, la comunicació, la coordinació, el suport i l’optimització
dels esforços, accions i actuacions de tots els organismes, tant públics com privats, que puguin intervenir
en cas d’emergència en l’àmbit de Catalunya.
5. D’aquesta manera, i d’acord amb l’article 2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre, correspon al CECAT
exercir les funcions, entre d’altres, de rebre i obtenir informació, analitzar, avaluar i determinar les
conseqüències dels sinistres i els riscos significatius en temps real. Així mateix, li correspon tractar les
informacions i dades provinents d’aspectes relacionats amb el risc, sinistres greus, estats de
preemergència o qualsevol altre de caràcter similar.
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Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil , el
contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

6. Que els municipis, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, són
les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i de
planificació en aquesta matèria, i exerceixen les funcions que els atribueix aquesta llei i qualsevol altra
que, sense contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les
persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de
calamitats públiques.
7. El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria de seguretat i
emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i
Seguretat de Catalunya (en endavant, xarxa Rescat).

11. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, s’estableix que el
Consell Rector de la Xarxa Rescat n’és el màxim òrgan de direcció, en defineix les funcions i determina la
forma de representació de l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.
12. Es va signar un conveni de col·laboració entre les parts intervinents que establia les condicions
d’adhesió de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a la xarxa Rescat del Departament d’Interior. Això no
obstant, les modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les parts
intervinents.
13. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició addicional vuitena,
estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus
organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys
a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un
període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el període de vigència passa a ser de quatre
anys a comptar de l’entrada en vigor de la llei esmentada.
14. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, es veu afectada pel que
preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni
d’adhesió d’aquesta corporació local.
I, en virtut d’això, les parts decideixen subscriure el present conveni de col·laboració per a l’adhesió de
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a la xarxa Rescat.
PACTES
1. Objecte i finalitat del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà a la xarxa Rescat, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació entre el CECAT i les
administracions locals que s’hi adhereixin per a una adequada coordinació en matèria de protecció civil.
2. Obligacions del Departament
El Departament s’obliga a:
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10. La xarxa Rescat és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica ha estat
encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de data 21 de desembre de 2012, que formalitza
l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús onerosa dels actius de la Xarxa de Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior
van formalitzar una addenda a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de relació entre la
Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol de 2013.
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9. La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús eficient de la banda de
freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb comunicacions xifrades, una bona
cobertura en els àmbits urbà i rural, i la capacitat d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma
independent, o bé d’activar grups comuns per facilitar-ne la coordinació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, que dona servei de
manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva finalitat és
facilitar la tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre una
millor coordinació entre ells.







3. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament s’obliga a:
 Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les condicions
tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de:
− Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, des de la direcció de la
xarxa Rescat i des de la DGPC.
− Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per garantir la seguretat i l’ús eficient de la
xarxa.
 Assegurar que els terminals de la xarxa siguin utilitzats per a la coordinació en matèria de protecció
civil, obligant-se de manera explícita que usuaris amb altres funcions no utilitzin els terminals donats
d’alta a la xarxa Rescat, tret que aquest ús sigui expressament autoritzat pel Departament.
 Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de Rescat en espai municipal, si el
funcionament òptim de la xarxa ho requereix. Aquesta autorització es formalitzarà mitjançant el
conveni de col·laboració corresponent per a la instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà de
subscriure en el termini màxim de quatre mesos des de la data de comunicació de la necessitat per
part de la Generalitat.
 Assumir el compromís que tots els equips i accessoris cedits de la xarxa Rescat només seran
mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses subministradores la reparació
dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions per resoldre les incidències que afectin els
equips terminals (excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei
àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el COR, quan rebi un equip avariat de
l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment un altre d’operatiu de la mateixa marca i model amb la
mateixa configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el
terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional.
 Permetre la instal·lació a les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions
(XAC) que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en els
termes previstos a l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per serveis de protecció civil.
 Informar el CECAT dels contactes municipals en matèria de protecció civil i de les seves dades per a
l’intercanvi d’informació en situacions de risc i d’emergència en cas d’activació d’algun pla
d’emergència de protecció civil (alcalde, CRA, tècnic de protecció civil...), en aquells casos en què es
produeixi alguna renovació de l’equip municipal relacionada amb els responsables de protecció civil
del municipi, o d’aquests mateixos.
 Fer-se càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, crancs, bateries, antenes, etc.)
associat als terminals cedits.
 Fer-se càrrec del cost de reposició dels terminals que s’hagin extraviat o sostret o hagin quedat
inutilitzats per motius que, a criteri del Departament d’Interior, puguin ser imputables a un ús
inadequat.
 Autoritzar el Departament d’Interior a incorporar i emmagatzemar el posicionament dels terminals al
seu Sistema d’Informació Geogràfica.
 Utilitzar el terminals cedits per activar comunicacions en els casos següents:
− Participar en les proves mensuals de comunicació realitzades des del CECAT.
− Intercanviar informació en situacions de risc greu o emergència, especialment en situació
d’activació de plans de protecció civil.
− En general, tots aquells supòsits inclosos en els protocols de protecció civil de l’annex 2.
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Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat els propers anys, i la disponibilitat per a
l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho permetin.
Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament.
Cedir a l’Ajuntament de manera gratuïta i temporal el dret d’ús de dos terminals portàtils amb els
accessoris necessaris per a la coordinació en matèria de protecció civil entre el Departament i
l’Ajuntament.
Informar l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat i de la
previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar el que es preveu en aquest conveni, amb
prou antelació.
Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant el Centre
d’Operacions Rescat (en endavant, COR), proporcioni a l’Ajuntament, entre d’altres, un servei per
atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa Rescat i dels seus terminals,
utilitzant els recursos necessaris per resoldre-les.
Renovar els terminals cedits quan es consideri necessari excepte en cas de pèrdua, sostracció o
avaria o deteriorament del terminal quan, a criteri del Departament d’Interior, això s’hagi produït per un
ús indegut.
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Facilitar la recollida de terminals per dur a terme manteniments i actualitzacions de programaris, quan
així sigui notificat per la Direcció General de Protecció Civil o per l’Oficina Rescat.

4. Clàusula de reciprocitat de la informació
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament a la reciprocitat de la informació sobre
emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d’acord amb els
principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública
de Catalunya, a l’efecte de donar compliment al que preveuen els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a
la informació estadística i a l’elaboració d’informes de seguretat.

7. Costos corresponents al servei Centre d’Operacions Rescat (COR)
El servei integral d’incidències del Centre d’Operacions Rescat (COR) serà gratuït per a l’Ajuntament i
resoldrà directament les consultes relatives al funcionament de la xarxa i dels terminals per part dels
ajuntaments.
8. Representació en el Consell Rector
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la participació dels
vocals de l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan, designats per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
9. Protecció de dades i deure de confidencialitat
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o de qualsevol altra
naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es comprometen a no divulgar aquesta informació a
tercers sense el consentiment exprés de l’altra part.
Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser protegida, no han de
ser objecte de publicació, d’acord amb el que preveu l’article 21.1 a) en relació amb l’article 8. f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la normativa de protecció de
dades, en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, així com al Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46.
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es comprometen al seu
compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement públic, d’acord amb el
marc jurídic aplicable vigent.
10. Condicions tècniques
Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de qualitat i
disponibilitat que les definides per a la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya.
Les condicions tècniques i funcionals amb què s’ha de prestar el servei objecte d’aquest conveni es
recullen a l’annex 1, “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir
altres annexos que el modifiquin i que s’hauran de numerar a continuació dels annexos inicials.
En el cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa provoqui algun tipus d’avaria, bloqueig o
mal funcionament de la xarxa Rescat, serà donat de baixa temporalment fins a comprovar el
funcionament correcte del terminal.
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6. Costos d’explotació de la xarxa Rescat
El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat
serà gratuït per a l’Ajuntament.
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L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que estableixi, garantint
la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa
Rescat.
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5. Adquisició de terminals
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a adquirir els terminals i accessoris
Rescat que pugui necessitar si és el cas, a banda dels dos terminals cedits per aquest conveni, i a
contractar-ne el manteniment, amb les mateixes condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica
amb la xarxa exigides a les contractacions de terminals i accessoris del Departament d’Interior.

11. Annexos
Formen part d’aquest conveni els annexos següents:
 Annex 1: “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”
 Annex 2: “Protocol de comunicacions en l’àmbit de protecció civil”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria
de protecció civil, anteriorment transcrit.
Segon.- Designar al Sr. Alcalde, per la signatura dels documents que siguin necessaris per la
formalització del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord a la tresorera i al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 12.52 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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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 9 de juliol de 2019.
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13. Règim jurídic i litigis
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els conflictes que puguin
sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i els efectes d’aquest conveni. En tot cas,
per raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció
contenciosa administrativa per resoldre els conflictes esmentats.
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12. Vigència del conveni, pròrrogues i resolució
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la signatura del conveni i operativa a
partir de l’activació dels terminals corresponents.
Aquest conveni té una vigència de quatre anys i en qualsevol moment abans que finalitzi les parts poden
acordar-ne la pròrroga de mutu acord per un període de fins a quatre anys addicionals o bé l’extinció, tal
com estableix l’article 49 h) 2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
No obstant això, aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:
 El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
 El mutu acord de les parts.
 L’incompliment de les clàusules del conveni.
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del conveni.

